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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) -
mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkot-
mányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a
továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai integrációs ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integ-
rációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizott-
ság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bi-
zottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban:
Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiak-
ban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizott-
sága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bi-
zottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a to-
vábbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága
megvitatta a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló T/5601. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/5601//4.., /5..,
/6.., /7.., /9.., /10.., /11.., /12.., /13.., /14.., /15.., /16.., /19.., /20.., /21.., /22.., /23.., /24.., /25.., /28..,
/29.., /30.., /31.., /32.., /33.., /34.., /35.., /36.., /37.., /42.., /43.., /44.., /50.., /51.., /54.., /55.., /58..,
/61.., /62.., /63.., /64.., /66.., /67.., /82.., /83.., /84.., /85.., /86.., /89.., /90.., /91.., /92.., /93.., /94..,
/96.., /97.., /98.., /99.., /101.., /103.., /105.., /106.., /112.., /113.., /117.., /118.., /123.., /125.., /130..,
/136.., /137.., /140.., /142.., /143.., /144.., /145.., /147.., /148.., /149.., /150.., /151.., /152.., /153..,
/154.., /155.., /156.., /157.., /158.., /159.., /160.., /161.., /162.., /163.., /165.., /166.., /168.., /169..,
/170.., /178.., /179.., /180.., /181.., /182.., /183.., /185.., /189.., /191.., /192.., /193.., /194.., /195..,
/196.., /197.., /198.., /199.., /200.., /201.., /202.., /205.., /206.., /207.., /210.., /211.., /213.., /217..,
/218.., /219.., /221.., /222.., /223.., /224.., /225.., /227.., /228.., /229.., /230.., /231.., /232.., /233..,
/235.., /236.., /241.., /243.., /244.., /249.., /252.., /253.., /260.., /261.., /262.., /263.., /264.., /267..,
/275.., /276.., /277.., /278.., /279.., /280.., /281.., /282.., /283.., /284.., /285.., /286.., /287.., /288..,
/289.., /290.., /291.., /292.., /293.., /294.., /299.., /300.., /302.., /303.., /304.., /305.., /306.., /307..,
/309.., /310.., /311.., /312.., /313.., /314.., /315.., /316.., /317.., /318.., /319.., /320.., /321.., /322..,
/323.., /324.., /325.., /326.., /327.., /328.., /329.., /330.., /331.., /332.., /333.., /334.., /335.., /336..,
/337.., /338.., /339.., /340.., /341.., /342.., /343.., /344.., /345.., /346.., /347.., /348.., /349.., /350..,
/351.., /352.., /353.., /354.., /355.., /356.., /357.., /358.., /359.., /360.., /361.., /362.., /363.., /364..,
/365.., /366.., /368.., /369.., /370.., /371.., /372.., /373.., /374.., /375.., /376.., /377.., /378.., /379..,
/380.., /381.., /382.., /383.., /384.., /386.., /387.., /388.., /389.., /390.., /391.., /392.., /393.., /395..,
/396.., /397.., /398.., /399.., /400.., /401.., /402.., /403.., /404.., /405.., /406.., /407.., /408.., /409..,
/410.., /411.., /412.., /414.., /415.., /416.., /417.., /418.., /419.., /420.., /421.., /422.., /423.., /424..,
/425.., /426.., /427.., /428.., /429.., /430.., /431.., /432.., /433.., /434.., /435.., /437.., /438.., /439..,
/440.., /441.., /442.., /443.., /444.., /445.., /446.., /447.., /448.., /449.., /450.., /451.., /452.., /453..,
/454.., /456.., /457.., /458.., /459.., /460.., /461.., /462.., /463.., /464.., /465.., /466.., /470.., /471..,
/472.., /473.., /474.., /475.., /477.., /478.., /479.., /480.., /481.., /482.., /483.., /484.., /485.., /486..,
/487.., /488.., /489.., /490.., /491.., /492.., /493.., /494.., /495.., /496.., /497.., /498.., /499.., /500..,
/503.., /504.., /506.., /507.., /508.., /509.., /510.., /511.., /512.., /513.., /514.., /515.., /516.., /517..,
/518.., /519.., /520.., /521.., /522.., /523.., /524.., /540.., /542.., /544.., /545.., /548.., /549.., /550..,
/557.., /558.., /559.., /560.., /561.., /563.., /564.., /565.., /566.., /567.., /568.., /571.., /572.., /577..,
/578.., /579.., /580.., /583.., /584.., /585.., /586.., /587.., /588.., /589.., /590.., /591.., /592.., /593..,
/594.., /595.., /596.., /597.., /598.., /599.., /600.., /602.., /603.., /608.., /609.., /610.., /611.., /638..,
/646.., /647.., /648.., /649.., /650.., /651.., /652.., /653.., /654.., /655.., /656.., /657.., /658.., /659..,
/660.., /661.., /672.., /673.., /674.., /675.., /676.., /677.., /678.., /679.., /680.., /681.., /682.., /683..,
/684.., /685.., /686.., /687.., /688.., /689.., /690.., /691.., /692.., /693.., /694.., /695.., /696.., /697..,
/698.., /699.., /700.., /701.., /702.., /703.., /704.., /706.., /707.., /708.., /709.., /710.., /711.., /713..,
/714.., /715.., /716.., /717.., /718.., /719.., /720.., /721.., /722.., /723.., /724.., /725.., /726.., /727..,



- 3 -

/728.., /729.., /730.., /731.., /732.., /733.., /734.., /735.., /736.., /737.., /738.., /739.., /740.., /741..,
/742.., /743.., /744.., /745.., /746.., /747.., /748.., /749.., /750.., /751.., /752.., /753.., /754.., /755..,
/756.., /757.., /758.., /759.., /760.., /762.., /763.., /764.., /765.., /766.., /767.., /768.., /771.., /772..,
/773.., /774.., /775.., /776.., /777.., /778.., /783.., /784.., /785.., /786.., /787.., /788.., /789.., /790..,
/791.., /792.., /793.., /794.., /795.., /796.., /797.., /798.., /799.., /800.., /801.., /802.., /803.., /804..,
/805.., /806.., /807.., /808.., /809.., /810.., /811.., /812.., /813.., /814.., /815.., /816.., /817.., /818..,
/819.., /820.., /821.., /822.., /823.., /824.., /825.., /826.., /827.., /828.., /829.., /830.., /831.., /832..,
/833.., /834.., /835.., /836.., /837.., /838.., /839.., /840.., /841.., /842.., /843.., /844.., /845.., /846..,
/847.., /848.., /849.., /850.., /853.., /854.., /855.., /856.., /857.., /858.., /859.., /860.., /861.., /862..,
/863.., /864.., /865.., /866.., /867.., /869.., /870.., /871.., /872.., /873.., /874.., /875.., /876.., /877..,
/878.., /879.., /880.., /881.., /882.., /883.., /884.., /885.., /886.., /887.., /888.., /889.., /890.., /891..,
/892.., /893.., /894.., /895.., /896.., /897.., /898.., /899.., /900.., /901.., /902.., /903.., /904.., /905..,
/909.., /910.., /911.., /912.., /913.., /914.., /915.., /916.., /918.., /919.., /920.., /921.., /922.., /923..,
/924.., /925.., /926.., /927.., /928.., /929.., /931.., /932.., /933.., /934.., /935.., /936.., /937.., /938..,
/939.., /940.., /941.., /942.., /944.., /945.., /946.., /949.., /953.., /957.., /958.., /959.., /960.., /961..,
/962.., /963.., /964.., /965.., /966.., /967.., /968.., /969.., /970.., /971.., /972.., /973.., /974.., /975..,
/976.., /977.., /978.., /979.., /980.., /981.., /983.., /984.., /985.., /986.., /987.., /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.., /1015.., /1016.., /1017..,
/1018.., /1019.., /1020.., /1021.., /1022.., /1023.., /1024.., /1025.., /1026.., /1027.., /1028.., /1029..,
/1030.., /1031.., /1033.., /1034.., /1035.., /1036.., /1037.., /1038.., /1039.., /1040.., /1041.., /1042..,
/1043.., /1044.., /1045.., /1046.., /1047.., /1048.., /1049.., /1050.., /1051.., /1052.., /1053.., /1054..,
/1055.., /1056.., /1060.., /1061.., /1062.., /1063.., /1064.., /1065.., /1066.., /1067.., /1068.., /1069..,
/1071.., /1074.., /1075.., /1076.., /1077.., /1078.., /1079.., /1080.., /1082.., /1083.., /1084.., /1085..,
/1086.., /1087.., /1088.., /1089.., /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.., /1160.., /1161..,
/1162.., /1163.., /1164.., /1165.., /1166.., /1167.., /1168.., /1169.., /1170.., /1171.., /1173.., /1174..,
/1175.., /1176.., /1177.., /1178.., /1179.., /1180.., /1181.., /1182.., /1183.., /1184.., /1185.., /1186..,
/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.., /1241.., /1242..,
/1243.., /1245.., /1247.., /1248.., /1249.., /1250.., /1251.., /1252.., /1253.., /1254.., /1255.., /1256..,
/1257.., /1258.., /1259.., /1261.., /1262.., /1264.., /1265.., /1266.., /1267.., /1268.., /1269.., /1270..,
/1271.., /1272.., /1273.., /1274.., /1275.., /1277.., /1278.., /1280.., /1281.., /1282.., /1283.., /1284..,
/1286.., /1287.., /1288.., /1290.., /1291.., /1292.., /1293.., /1296.., /1297.., /1298.., /1301.., /1303..,
/1304.., /1305.., /1306.., /1307.., /1308.., /1309.., /1310.., /1311.., /1312.., /1313.., /1314.., /1315..,
/1316.., /1320.., /1321.., /1322.., /1323.., /1324.., /1326.., /1327.., /1328.., /1329.., /1330.., /1331..,
/1333.., /1334.., /1335.., /1336.., /1337.., /1338.., /1339.., /1340.., /1341.., /1342.., /1343.., /1344..,
/1345.., /1346.., /1347.., /1348.., /1349.., /1350.., /1351.., /1352.., /1353.., /1354.., /1355.., /1356..,
/1357.., /1358.., /1359.., /1360.., /1361.., /1362.., /1363.., /1364.., /1365.., /1366.., /1367.., /1368..,
/1369.., /1370.., /1371.., /1372.., /1373.., /1374.., /1375.., /1376.., /1377.., /1378.., /1379.., /1380..,
/1381.., /1382.., /1383.., /1384.., /1385.., /1386.., /1387.., /1388.., /1389.., /1390.., /1391.., /1392..,
/1393.., /1394.., /1395.., /1396.., /1397.., /1398.., /1399.., /1400.., /1401.., /1402.., /1403.., /1405..,
/1406.., /1407.., /1408.., /1409.., /1410.., /1411.., /1413.., /1414.., /1415.., /1416.., /1417.., /1418..,
/1419.., /1420.., /1421.., /1422.., /1423.., /1424.., /1425.., /1426.., /1428.., /1429.., /1431.., /1432..,
/1433.., /1434.., /1435.., /1436.., /1437.., /1439.., /1441.., /1442.., /1443.., /1444.., /1445.., /1446..,
/1447.., /1448.., /1449.., /1450.., /1451.., /1452.., /1453.., /1454.., /1455.., /1456.., /1457.., /1458..,
/1459.., /1460.., /1461.., /1462.., /1463.., /1465.., /1466.., /1467.., /1468.., /1469.., /1470.., /1471..,
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/1472.., /1473.., /1474.., /1475.., /1476.., /1477.., /1478.., /1479.., /1480.., /1481.., /1482.., /1483..,
/1484.., /1485.., /1486.., /1487.., /1488.., /1489.., /1490.., /1491.., /1492.., /1493.., /1494.., /1495..,
/1498.., /1500.., /1501.., /1503.., /1504.., /1505.., /1506.., /1507.., /1509.., /1510.., /1511.., /1512..,
/1513.., /1514.., /1515.., /1516.., /1517.., /1518.., /1519.., /1520.., /1521.., /1522.., /1523.., /1525..,
/1526.., /1527.., /1528.., /1529.., /1531.., /1532.., /1533.., /1534.., /1535.., /1536.., /1537.., /1538..,
/1539.., /1541.., /1543.., /1544.., /1545.., /1546.., /1547.., /1548.., /1549.., /1550.., /1551.., /1552..,
/1553.., /1554.., /1555.., /1556.., /1557.., /1558.., /1559.., /1560.., /1561.., /1562.., /1563.., /1564..,
/1565.., /1566.., /1567.., /1568.., /1569.., /1570.., /1571.., /1572.., /1573.., /1574.., /1575.., /1576..,
/1577.., /1578.., /1581.., /1582.., /1583.., /1584.., /1585.., /1586.., /1587.., /1588.., /1589.., /1590..,
/1591.., /1592.., /1593.., /1594.., /1595.., /1596.., /1597.., /1598.., /1599.., /1600.., /1601.., /1602..,
/1603.., /1604.., /1605.., /1606.., /1607.., /1608.., /1609.., /1610.., /1611.., /1612.., /1613.., /1614..,
/1615.., /1616.., /1617.., /1618.., /1619.., /1620.., /1621.., /1622.., /1623.., /1624.., /1625.., /1626..,
/1627.., /1628.., /1629.., /1630.., /1631.., /1632.., /1633.., /1634.., /1635.., /1636.., /1637.., /1638..,
/1639.., /1640.., /1641.., /1642.., /1643.., /1644.., /1645.., /1647.., /1649.., /1650.., /1651.., /1652..,
/1654.., /1656.., /1657.., /1658.., /1659.., /1660.., /1661.., /1662.., /1663.., /1664.., /1665.., /1666..,
/1667.., /1668.., /1669.., /1670.., /1671.., /1672.., /1673.., /1674.., /1676.., /1677.., /1678.., /1679..,
/1680.., /1681.., /1682.., /1683.., /1684.., /1685.., /1686.., /1687.., /1688.., /1689.., /1690.., /1691..,
/1692.., /1693.., /1696.., /1697.., /1698.., /1699.., /1700.., /1701.., /1702.., /1707.., /1708.., /1709..,
/1710.., /1711.., /1712.., /1713.., /1714.., /1716.., /1717.., /1718.., /1720.., /1721.., /1722.., /1723..,
/1724.., /1725.., /1726.., /1727.., /1728.., /1729.., /1730.., /1731.., /1732.., /1733.., /1734.., /1735..,
/1736.., /1737.., /1740.., /1741.., /1742.., /1743.., /1744.., /1745.., /1746.., /1748.., /1750.., /1752..,
/1754.., /1755.., /1756.., /1757.., /1758.., /1759.., /1760.., /1761.., /1762.., /1763.., /1764.., /1765..,
/1766.., /1767.., /1768.., /1769.., /1770.., /1771.., /1772.., /1773.., /1774.., /1775.., /1776.., /1777..,
/1778.., /1779.., /1780.., /1781.., /1782.., /1784.., /1786.., /1787.., /1788.., /1789.., /1790.., /1791.
számú módosító javaslatokat.

Visszavont módosító javaslat: T/5601/367. (Révész Máriusz, Pánczél Károly) ezt a módosító ja-
vaslatot az ajánlás nem tartalmazza.

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat 83. §-ában, a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításának (és az ahhoz benyújtott módosító
javaslatok) elfogadásához – az Alkotmány 63. §-ának (3) bekezdése szerint – a jelenlévő ország-
gyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges, mellyel az Alkotmányügyi bi-
zottság egyetért.

Az Alkotmányügyi bizottság megállapítja továbbá, hogy a törvényjavaslathoz új 84. §-ként be-
nyújtott, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló
1990. évi LVI. törvény módosításához – az Alkotmány 20. §-ának (4) bekezdése szerint – a jelenlé-
vő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket [  ] zárójel közé téve, vastag betűvel szedve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás
megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító 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.

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 törvényjavaslat minden érin-
tett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.
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A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érin-
tett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megálla-
pítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javas-
latokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

1.  Font Sándor és Balogh László képviselők a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdés módosítását ja-
vasolják:

„(3) A Szerencsejáték Felügyelet éves szinten - havi bontásban - [2040,0] 2261,0 millió forintot
köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó 20. napjáig, december hó-
napban két alkalommal, 10-ei, illetve 20-ai időponttal.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  84. (166. sz. jav. - 1.mell. I. 12.cím 1.alc), 2551. (166. sz.

jav. - 1.mell. XXII. 23.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. § kiegészítését javasolják a
következő új (4) bekezdés felvételével:

(4) A Hírközlési Intézmények éves szinten - havi bontásban - 3000,0 millió forintot köteles befizet-
ni a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó
20. napjáig, december hónapban két alkalommal, 10-ei, illetve 20-ai időponttal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2550. (91. sz. jav. - 1.mell. XXII. 22.cím 1.alc 8.jcs), 2907.
(91. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2935. (91. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél
Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat
16. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [91 000] 95 550 Ft/év, a doktori kép-
zésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája [950 400] 997 920 Ft/év, a köz-
társasági ösztöndíjban részesülők normatívája [302 500] 317 625 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés,
illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 50 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás
normatívája [7000] 7350 Ft/év. A hallgatói normatíva, a lakhatási támogatás normatívája, valamint
a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája szerint biztosított intézményi előirányzatokat össze-
vonva, hallgatói juttatási keretösszegként használja fel az intézmény a kormányrendeletben szabá-
lyozott módon.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10. (284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11.
(284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844. (284. sz. jav. - 1.mell. XI.

19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI.

7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284.

sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [91 000] 96 460 Ft/év, a doktori kép-
zésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája [950 400] 1 007 400 Ft/év, a
köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája [302 500] 320 600 Ft/év, a diákotthoni elhelye-
zés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 50 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettá-
mogatás normatívája [7000] 7500 Ft/év. A hallgatói normatíva, a lakhatási támogatás normatívája,
valamint a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája szerint biztosított intézményi előirányzatokat
összevonva, hallgatói juttatási keretösszegként használja fel az intézmény a kormányrendeletben
szabályozott módon.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges
(XII./11/2/1).

Indokolás: Lásd a T/5601/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők, valamint Nagy Kálmán és Szalai Annamária
képviselők a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000 Ft/év, a doktori képzésben részt
vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 950 400 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban ré-
szesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támo-
gatás normatívája 50 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája [7000] 10 000 Ft/év.
A hallgatói normatíva, a lakhatási támogatás normatívája, valamint a tankönyv- és jegyzettámogatás
normatívája szerint biztosított intézményi előirányzatokat összevonva, hallgatói juttatási keretösz-
szegként használja fel az intézmény a kormányrendeletben szabályozott módon.”

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben módosítani kell a fejezeti előirányzatot is.

Indokolás: Lásd a T/5601/409., 1284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél
Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat
16. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

„(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola
nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája [235 000] 246 750
Ft/fő/év.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 10. (284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11.
(284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844. (284. sz. jav. - 1.mell. XI.

19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI.

7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284.

sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

7.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola
nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája [235 000] 250 000
Ft/fő/év.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges
(XII/12).

Indokolás: Lásd a T/5601/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820]
870 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges
(XX/11/2/1).

Indokolás: Lásd a T/5601/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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9.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdés módosítá-
sát javasolják:

„(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820] 1
000 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.”

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben az 1. sz. melléklet előirányzatát is módosítani
szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5601/1282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 16. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

„(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820]
860 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 11.
(284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844. (284. sz. jav. - 1.mell. XI.

19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI.

7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284.

sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

11.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 16. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [360 000] 378 000 forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844. (284. sz. jav. - 1.mell. XI.

19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI.

7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284.

sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [360 000] 382 000 forint.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5601/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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13.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 16. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

„(5) A Feot. 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens
(tudományos főmunkatárs) esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár
esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
havi összege oktató, illetve kutató esetében a (4) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem
oktató esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 70%-a, a Széchenyi Professzori Ösztöndíj
évi összege [2 820 000] 2 961 000 forint/fő.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844. (284. sz. jav. - 1.mell. XI.

19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI.

7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284.

sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

„(5) A Feot. 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens
(tudományos főmunkatárs) esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár
esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
havi összege oktató, illetve kutató esetében a (4) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem
oktató esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 70%-a, a Széchenyi Professzori Ösztöndíj
évi összege [2 820 000] 2 990 000 forint/fő.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges
(XX./11/5/4).

Indokolás: Lásd a T/5601/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

„(1) A központi költségvetés központosított bevételeit képezik az e törvény 1. számú mellékletében
a X. fejezet, 14. cím, a XII. fejezet, 12. cím, a XV. fejezet, 28. cím, a XVI. fejezet, 11. cím, [a XX.
fejezet, 12. cím, ]a XXII. fejezet, 31. cím, a XXIII. fejezet, 14. cím és a XXV. fejezet, 6. cím alatt
meghatározott bevételek ezen fejezetek adott fejezeti kezelésű előirányzatánál a bevételekkel azo-
nos összegű támogatás előirányzása mellett.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2170. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 18.alc 1.jcs), 2171.
(253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 1.jcs), 2175. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs), 2206. (253. sz. jav. - 1.mell. XX.

12.cím 1.alc), 2207. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím), 3376. (253. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 26. § kiegészítését javasolja a következő új (5)
bekezdés felvételével:

„(5) A települési önkormányzat visszaigényelheti a kötelezően előírt fenntartott közintézmények
energiafelhasználási kiadásainak általános forgalmi adóját.”

Indokolás: Lásd a T/5601/4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 26. § kiegészítését javasolja a következő új (6)
bekezdés felvételével:
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„(6) A települési önkormányzat a kötelező feladatként ellátott közvilágítási kiadások után keletkező
általános forgalmi adót visszaigényelheti.”

Indokolás: Lásd a T/5601/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 27. § kiegészítését javasolja a következő új (2)
bekezdés felvételével:

„(2) A helyi önkormányzatok ingatlanértékesítésből származó bevételüknek általános forgalmi
adóját visszaigényelhetik.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekez-
désre változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  19. (6. sz. jav. - 27.§ új(3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 27. § kiegészítését javasolja a következő új (3)
bekezdés felvételével:

„(3) A helyi önkormányzatok magánszemélyek részére történő ingatlanértékesítésből származó be-
vételük általános forgalmi adóját visszaigényelhetik.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  18. (7. sz. jav. - 27.§ új(2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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20.  Varga Mihály, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 34. § (2) be-
kezdés a) pont módosítását javasolják:

„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:

a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján kiszámított támogatási ösz-
szeg - az iskolai közoktatást nem végző alapfokú művészeti oktatási intézmény kivételével - füg-
getlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától [130 721] 167 000 forint/év minden valós
oktatott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe vehető óvodai ellátot-
tak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban
résztvevők létszáma alapján.”

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani kell
(XX/11/2/3/2).

Indokolás: Lásd a T/5601/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdés a) pont mó-
dosítását javasolják:

„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:

a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján kiszámított támogatási ösz-
szeg - az iskolai közoktatást nem végző alapfokú művészeti oktatási intézmény kivételével - füg-
getlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától [130 721] 134 577 forint/év minden valós
oktatott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe vehető óvodai ellátot-
tak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban
résztvevők létszáma alapján.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges
(XX./11/2/3/2).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  22. (92. sz. jav. - 34.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 34. § (3) bekezdés módosítását
javasolják:

„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. § (4) és (13) bekezdése alapján fenn-
tartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47.
§ (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után [130 721]
134 577 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető
óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai
oktatásban résztvevők létszáma alapján.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges
(XX./11/2/3/2).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  21. (92. sz. jav. - 34.§ (2) a)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23.  Varga Mihály, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 34. § (4) be-
kezdés módosítását javasolják:

„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei sze-
rint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 12. a)-d), 13-16. és 17. a)
pontjában megállapított normatíva [49,1] 55 %-a.”

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

24.  Font Sándor, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 34. § (12)
bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/(12) A Tüo. tv. alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkor-
mányzat, a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal
arányos állami támogatást a Tüo. tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése ér-
telmében a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok normatív támo-
gatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:/

„b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos össze-
gű, [8,2] 12,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  190. (168. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 6.jcs), 836. (168.

sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25.  Szabó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők a törvényja-
vaslat 49. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új 31. pont felvételével:

/A 6. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/

„31.) a vállalkozások EU pályázatainak hazai önrésze (X. Miniszterelnökség fejezet, 8. cím, 5. al-
cím)”

/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  540. (89. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím új 5.alc 1.jcs.), 954. (89.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23.jcs.), 1408. (89. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2555. (89. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc

2.jcs), 3313. (89. sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső
határ egy naptári napra jutó összege 2004. évben [12 000] 14 500 forint.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1782. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

27.  Tóth Imre, Kékkői Zoltán József és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 53. § (1)
bekezdés módosítását javasolják:

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap [33 000] 37 000 forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/456. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés módo-
sítását javasolják:

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap [33 000] 36 000 forint.”
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Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29.  Kontrát Károly és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolják:

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap [33 000] 35 000 forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében
foglalt illetményalap [33 000] 39 666 forint.”

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

31.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 54. § módosítását javasol-
ják:

„54. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illet-
ménypótlék számítási alapja 2004. január 1-jétől [17 100] 19 000 forint.”

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/1281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32.  Pánczél Károly és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 54. § módosítását javasolják:

„54. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illet-
ménypótlék számítási alapja 2004. január 1-jétől [17 100] 18 500 forint.”

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
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„(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) 20. § (8) bekezdése szerinti emelt összegű rendszeres támogatás havi összege 2004.
évben - gyermekenként - [9750] 12 000 forint.”

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  34. (545. sz. jav. - 57.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 57. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A Gyvt. 66/F. § (1) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermeken-
ként, fiatal felnőttenként - [12 000] 18 000 forint/hó.”

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  33. (545. sz. jav. - 57.§ (1)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 58. § módosítását javasolja:

„58. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. § (1) be-
kezdése szerinti gyermekgondozási díj havi összege 2004. évben legfeljebb [83 000] 95 000 forint
lehet.”

Indokolás: Lásd a T/5601/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők, valamint Nagy Kálmán és Szalai Annamá-
ria képviselők a törvényjavaslat 60. § módosítását javasolják:

„60. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatáro-
zott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2004. január 1-jétől 2004.
augusztus 31-éig [3900] 4500 forint/fő/hónap, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-éig
[4400] 5000 forint/fő/hónap.”

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/410., 1283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37.  Pánczél Károly és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 60. § módosítását javasolják:

„60. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatáro-
zott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2004. január 1-jétől 2004.
augusztus 31-éig [3900] 4600 forint/fő/hónap, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-éig
[4400] 5000 forint/fő/hónap.”

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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38.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 60. § módosítását javasolják:

„60. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatáro-
zott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2004. január 1-jétől 2004.
augusztus 31-éig 3900 forint/fő/hónap, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-éig [4400]
5000 forint/fő/hónap.”

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 60. § módosítását javasolják:

„60. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatáro-
zott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2004. január 1-jétől 2004.
augusztus 31-éig 3900 forint/fő/hónap, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-éig [4400]
6000 forint/fő/hónap.”

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 60. § módosítását javasol-
ják:

„60. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatáro-
zott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2004. január 1-jétől 2004.
augusztus 31-éig 3900 forint/fő/hónap, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-éig [4400]
6000 forint/fő/hónap.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr. Nyitrai
Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 63. § kiegészítését javasolják a következő új (1)
bekezdés felvételével:

„(1) A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére szolgáló célelőirányzat (I. Or-
szággyűlés fejezet, 16. cím) a tulajdonos média közalapítványok számára biztosított céltámogatás.
Folyósítására a kuratóriumoknak a célszerű felhasználásról hozott döntését követően, a kuratóriu-
mok elnökeinek kezdeményezésére kerül sor.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege (2) bekezdésre válto-
zik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  89. (598. sz. jav. - 1.mell. I. új16.cím), 769. (598. sz. jav. -

1.mell. XI. 11.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 63. § kiegészítését javasolja a következő új (2) be-
kezdés felvételével:

„(2) A közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakítására szolgáló célelőirányzat (I. Or-
szággyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a tulajdonos média közalapítványok számára biztosított cél-
támogatás, melynek felosztásáról, valamint a felhasználás és folyósítás feltételeiről az alapító Or-
szággyűlés - illetékes bizottságának javaslatára - határozatban dönt.”

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (1) bekezdés jelzést kap.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  86. (1750. sz. jav. - 1.mell. I. új13.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 67. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

„(6) A Munkaerőpiaci Alap 2004-ben a központi költségvetésbe a megváltozott munkaképességűek
támogatására [31 717,5] 32 774,9 millió forintot, a munkanélküli ellátórendszer átalakításához kö-
tődő igazgatási feladatokra 1000,0 millió forintot, a közcélú munkavégzés kiadásaira 15 120,0 mil-
lió forintot, valamint az aktív korúak rendszeres szociális segélyezésre 20 162,5 millió forintot ad
át.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2552. (1786. sz. jav. - 1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs),
3365. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 1.cím), 3369. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 7.alc), 3370. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 8.cím

1.alc), 3372. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 22.cím), 3373. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 23.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

44.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 67. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

„(7) A Munkaerőpiaci Alap [5567,4] 6387,4 millió forintot ad át a Humánerőforrás-fejlesztési Ope-
ratív Program hazai társfinanszírozása céljából.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2189. (1349. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 3371.
(1349. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 10.cím), 3430. (1349. sz. jav. - 16.mell. tábl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése
összegzéséből adódó 2004. évi

a) bevételi főösszegét [2 790 814,4] 2 785 503,4 millió forintban, azaz [kettőmillió-
hétszázkilencvenezer-nyolcszáztizennégy egész négytized] kettőmillió-hétszáznyolcvanötezer-
ötszázhárom egész négytized millió forintban,
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b) kiadási főösszegét [3 069 467,5] 3 072 549,8 millió forintban, azaz [hárommillió-
hatvankilencezer-négyszázhatvanhét egész öttized] hárommillió-hetvenkettőezer-
ötszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban,
c) hiányát [278 653,1] 287 064,4 millió forintban, azaz [kettőszázhetvennyolcezer-
hatszázötvenhárom egész egytized] kettőszáznyolcvanhétezer-negyvenhat egész négytized millió
forintban
állapítja meg.”

Megjegyzés: Az Áht. 52. § (2) bekezdése, illetve a HSZ 121. § (4) bekezdése alapján a fejezeti és
alaponkénti összegekről, főösszegekről november 30-ig a Költségvetési bizottság módosító javaslata
alapján dönt az Országgyűlés, ezért ezek módosítását az indítványokban nem kell jelölni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)), 3391. (1779. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc),
3398. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím

2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

46.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése
összegzéséből adódó 2004. évi

a) bevételi főösszegét [2 790 814,4] 2 789 925,7 millió forintban, azaz [kettőmillió-
hétszázkilencvenezer-nyolcszáztizennégy egész négytized] kettőmillió-
hétszáznyolcvankilencezer-kilencszázhuszonöt egész héttized millió forintban,
b) kiadási főösszegét [3 069 467,5] 3 068 578,8 millió forintban, azaz [hárommillió-
hatvankilencezer-négyszázhatvanhét egész öttized] hárommillió-hatvannyolcezer-
ötszázhetvennyolc egész nyolctized millió forintban,
c) hiányát 278 653,1 millió forintban, azaz kettőszázhetvennyolcezer-hatszázötvenhárom egész
egytized millió forintban
állapítja meg.”

Megjegyzés: Az Áht. 52. § (2) bekezdése, illetve a HSZ 121. § (4) bekezdése alapján a fejezeti és
alaponkénti összegekről, főösszegekről november 30-ig a Költségvetési bizottság módosító javaslata
alapján dönt az Országgyűlés, ezért ezek módosítását az indítványokban nem kell jelölni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)), 3380. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs),
3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc),
3390. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 70. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2004. évi

 a) bevételi főösszegét [1 669 605,4] 1 668 716,7 millió forintban, azaz [egymillió-
hatszázhatvankilencezer-hatszázöt egész négytized] egymillió-hatszázhatvannyolcezer-
hétszáztizenhat egész héttized millió forintban,
 b) kiadási főösszegét [1 669 605,4] 1 668 716,7 millió forintban, azaz [egymillió-
hatszázhatvankilencezer-hatszázöt egész négytized] egymillió-hatszázhatvannyolcezer-
hétszáztizenhat egész héttized millió forintban,
c) egyenlegét nulla millió forintban
állapítja meg.”

Megjegyzés: Az Áht. 52. § (2) bekezdése, illetve a HSZ 121. § (4) bekezdése alapján a fejezeti és
alaponkénti összegekről, főösszegekről november 30-ig a Költségvetési bizottság módosító javaslata
alapján dönt az Országgyűlés, ezért ezek módosítását az indítványokban nem kell jelölni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 3380. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs),
3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc),
3390. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

48.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 71. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi

a) bevételi főösszegét [1 121 209,0] 1 115 898,0  millió forintban, azaz [egymillió-
egyszázhuszonegyezer-kettőszázkilenc] egymillió-egyszáztizenötezer-nyolcszázkilencvennyolc
millió forintban,
b) kiadási főösszegét [1 399 862,1] 1 402 944,4 millió forintban, azaz [egymillió-
háromszázkilencvenkilencezer-nyolcszázhatvankettő egész egytized] egymillió-
négyszázkettőezer-kilencszáznegyvennégy egész négytized millió forintban,
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c) hiányát [278 653,1] 287 046,4 millió forintban, azaz [kettőszázhetvennyolcezer-
hatszázötvenhárom egész egytized] kettőszáznyolcvanhétezer-negyvenhat egész négytized millió
forintban
állapítja meg.”

Megjegyzés: Az Áht. 52. § (2) bekezdése, illetve a HSZ 121. § (4) bekezdése alapján a fejezeti és
alaponkénti összegekről, főösszegekről november 30-ig a Költségvetési bizottság módosító javaslata
alapján dönt az Országgyűlés, ezért ezek módosítását az indítványokban nem kell jelölni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 3391. (1779. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc),
3398. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím

2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

49.  Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 84. §
felvételével:

„84. §  (1) Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló
1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. képv. költség. tv. ) 5. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„5. § (1) A pártok képviselőcsoportja a működésükkel járó kiadásokra havonta képviselőcsoporton-
ként huszonöt képviselő alapdíjának, valamint - képviselőnként - kormánypárt esetében az alapdíj
30 %-ának megfelelő ellenzéki párt esetében az alapdíj 60 %-ának megfelelő összeget jogosultak
igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből.”

(2) Az Ogy. képv. költség. tv. 6. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki egyben a bekezdések
számozása megfelelően változik:

„(3) Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő feladatok céljából a (2) bekezdésen túl,
de az ott meghatározott módon és mértékig minden képviselőcsoport további két köztisztviselőre
tarthat igényt valamint minden ötvenedik tagja után további egy köztisztviselő alkalmazására jogo-
sult Az alkalmazás pénzügyi feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szer-
vezete költségvetéséből kell biztosítani a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti illetményszámítás illetve
a (2) bekezdés szerint megállapított juttatások figyelembevételével.””

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5601/1304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 84. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:

„(2)[ A Ktv. 17. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A közszolgálati jogviszony - a (4) bekezdésben foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szün-
tethető meg, ha/
„a) az Országgyűlés, a Kormány, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, illetve a helyi ön-
kormányzati képviselő-testület döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali szervezetében
létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselő további foglalkoztatására nincs
lehetőség;]”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Indokolás: Lásd a T/5601/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51.  Dr. Horváth Zsolt képviselő a törvényjavaslat 85. § módosítását javasolja:

„85. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továb-
biakban: Kjt.) 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony - ha törvény eltérően nem rendelkezik - helyettesítés céljából vagy
meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is
létesíthető. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt korlátozás alól a minisz-
ter eltérést engedélyezhet.”

(2) A Kjt. az e törvény 19. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.””

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3431. (1036. sz. jav. - új19.mell.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1036. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a
törvényjavaslat 85. § módosítását javasolják:

„85. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.) 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony - ha törvény eltérően nem rendelkezik - helyettesítés céljából vagy
meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is
létesíthető. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt korlátozás alól a minisz-
ter eltérést engedélyezhet.”

„(2) A Kjt. 70. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pótlék mértéke

a) magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén a pótlékalap kétszázötven-háromszázötven
százaléka,
b) vezető beosztású közalkalmazott esetén a pótlékalap százötven-kétszázötven százaléka.””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  67. (267. sz. jav. - 105.§ új(3)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53.  Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 89. §-ban az 1993. évi LXXIX. tv.
118. § (4) bekezdés módosítását javasolják:
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„89. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési hozzájá-
rulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második évben a helyi önkormány-
zatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások - csökkentve a felhalmozási és tőkejellegű kiadá-
sok és az intézmények működési célú bevételei, valamint a központosított előirányzatok összegével
- [nyolcvan] kilencven százaléka. A normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes össze-
gének el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegét. A
nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költség-
vetési hozzájárulás összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jog-
címen megállapított normatív hozzájárulás. Az éves költségvetésről szóló törvény a társasági adóról
szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek és az egyéni vállalkozók tekintetében eltérő szabályo-
kat állapíthat meg.” „

Indokolás: Lásd a T/5601/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

54.  Ecsődi László képviselő, valamint Ecsődi László képviselő a törvényjavaslat 92. § kiegészíté-
sét javasolja a következő új (3) bekezdésben a Hszt. 103. § felvételével:

/A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény módosítása/

„(3) A Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép, valamint a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„d) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény 15 %-a.

c) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény 10 %-a.

(4) Azok a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező főtisztek és tisztek, illetve középfokú végzett-
séggel nem rendelkező zászlósok és tiszthelyettesek, akik a törvény felhatalmazása alapján mente-
sültek a beosztáshoz előirt iskolai végzettség megszerzése alól, vagy olyan beosztást töltenek be,
amely a törvény rendelkezése alapján alacsonyabb iskolai végzettséggel is ellátható, jogosultak fő-
tisztek és tisztek esetében a felsőfokú végzettségűeket megillető, zászlósok és tiszthelyettesek ese-
tében a középfokú végzettségűeket megillető illetménykiegészítésre.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  55. (28. sz. jav. - 92.§ új(5)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/28., 51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottsá.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55.  Ecsődi László képviselő a törvényjavaslat 92. § kiegészítését javasolja a következő új (5) be-
kezdés felvételével:

„(5) A Hszt. 254. §-a (2) bekezdésének a) pontjában szereplő 11. francia bekezdés helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

- veszélyes tűzoltói beosztás pótléka 45%””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  54. (28. sz. jav. - 92.§ új(3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

56.  Jauernik István és dr. Wiener György képviselők a törvényjavaslat 96. § kiegészítését java-
solják a következő új (2) bekezdésben a Gyvt. 148. § (6) bekezdés felvételével:

„(2) A Gyvt. 148. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek után az intézményi térítési díj további 50 % át kedvezményként kell biztosítani.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  869. (117. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 3143.
(117. sz. jav. - 3.mell. 17. újc)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a törvényjavaslat 98. § kiegészítését javasolja a következő új
(2) bekezdés felvételével:

„(2) Az Eb. tv. 21. §-a (1) bekezdésének d) pontja, és a § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

/A biztosított jogosult a járóbeteg-ellátás keretében gyógyászati céllal rendelt gyógyszer, gyógyá-
szati segédeszköz, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer és gyógyászati ellátás árához, il-
letőleg a fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt végleges gyógyászati segédeszköz
árához, továbbá a gyógyászati segédeszköz javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra,
amennyiben/

„d) a kiszolgálásra vagy javításra a MEP-pel e feladatra szerződött (a továbbiakban: szerződött)
forgalmazónál vagy gyártónál kerül sor, aki minden kiszolgáló helyére (székhely, telephely, fiókte-
lep) önálló gyógyászati segédeszköz forgalmazásra jogosító működési engedéllyel rendelkezik.

(2) A biztosított jogosult fogpótlás és fogszabályozó készülék, amennyiben ezek kiszolgálására fog-
orvosi (fogszakorvosi) rendelésen kerül sor.””

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Indokolás: Lásd a T/5601/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58.  Font Sándor, dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 98. § (2)
bekezdés elhagyását javasolják:

„(2) [Az Eb.tv. 46. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban/

„a) a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony
megszűnését követően 30 napon át;”]”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.
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Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

59.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Im-
re, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 98. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:

„(2) [Az Eb.tv. 46. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban/

„a) a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony
megszűnését követően 30 napon át;”]”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  61. (277. sz. jav. - 98.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők, valamint Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és
Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98. § (2) bekezdésben az Eb.tv. 46.§ (1) bekezdés a)
pont módosítását javasolják:

„(2) Az Eb. tv. 46. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban/

„a) a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony meg-
szűnését követően [30] 90 napon át;”"

Indokolás: Lásd a T/5601/37., 125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Im-
re, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 98. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:

„(3) [Az Eb.tv 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) a táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehe-
tőnapi átlagkereset hatvanöt százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a
fekvőbeteggyógyintézeti ellátás tartama alatt hatvan százaléka.”]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  59. (277. sz. jav. - 98.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62.  Font Sándor, dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 98. § (3)
bekezdésben az Eb.tv.  48.§ módosítását javasolják:

„(3) Az Eb. tv 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető na-
pi átlagkereset [hatvanöt] hetven százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvő-
beteg- gyógyintézeti ellátás tartama alatt hatvan százaléka.”"

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
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- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98. § (3)
bekezdésben az Eb.tv.  48.§ (8) bekezdés módosítását javasolják:

„(3) Az Eb. tv 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető
[napi átlagkereset] jövedelem napi átlagának [hatvanöt] hetven százaléka, ennél rövidebb bizto-
sítási idő esetében vagy a fekvőbeteg- gyógyintézeti ellátás tartama alatt hatvan százaléka.”"

Indokolás: Lásd a T/5601/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

64.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 100. § módosítását javasolja:

„100. § A családok támogatásáról szóló - módosított - 1998. évi LXXXIV. törvény 11. §-ának (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A családi pótlék összege
a) egygyermekes család esetén [4900] 5800 Ft,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén [5700] 6800 Ft,
c) kétgyermekes család esetén [5900] 7100 Ft,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén [6900] 8300 Ft,
e) három-vagy többgyermekes család esetén [7500] 9000 Ft,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén [8000] 9600 Ft,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén [13300] 16000 Ft,
h) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos
nevelőszülőnél elhelyezett, a g) pont alá nem tartozó gyermek esetén [6900] 8300 Ft.””

Indokolás: Lásd a T/5601/549. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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65.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 100. §-ban az 1998. évi LXXXIV. tv. 11. § (1)
bekezdés módosítását javasolja:

/A családok támogatásáról szóló - módosított - 1998. évi LXXXIV. törvény 11. §-ának (1) bekezdé-
se helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(1) A családi pótlék összege
a) egygyermekes család esetén 4900 Ft,
 b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 5700 Ft,
c) kétgyermekes család esetén 5900 Ft,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 6900 Ft,
e) három-vagy többgyermekes család esetén 7500 Ft,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 8000 Ft,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén 13300 Ft,
h) halmozottan fogyatékos gyermek, illetve fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 15 000
Ft,
[h)]i) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hiva-
tásos nevelőszülőnél elhelyezett, a g) pont alá nem tartozó gyermek esetén 6900 Ft.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2553. (1709. sz. jav. - 1.mell. XXII. 25.cím 1.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 103. § (1) bekezdésben az Esztm. 82. § (5) bekezdés
módosítását javasolja:

/Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény (a továbbiakban
Esztm.) 82. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(5) Az Szt. 85/C. §-ának (5) bekezdésében meghatározott, megyei, fővárosi önkormányzat által ki-
alakítandó speciális intézményre vonatkozó szabályt [2005.] 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.”

Megjegyzés: A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel, (A módosítás a hatályos tv. jelenlegi
szövegét tartalmazza).

Indokolás: Lásd a T/5601/548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a
törvényjavaslat 105. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés felvételével:

„(3) Az e törvény 85. §-ával megállapított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 70. § (2) bekezdésében meghatározott pótlék mértékének alsó és felső határa 2004. szep-
tember 1-jei hatállyal 20-20 %-ponttal, 2005. szeptember 1-jei hatállyal további 30-30 %-ponttal
emelkedik.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  52. (267. sz. jav. - 85.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68.  Dr. Pető Iván, Halmai Gáborné és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 119. § ki-
egészítését javasolják a következő új f) pont felvételével:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alkalmazásában teljes egészében él-
het adólevonási joggal, illetve nem minősülnek adólevonásra nem jogosító ténynek:/

[/]e) a külön jogszabályban szabályozott intézeti gyógyszerellátásra adott támogatás.[/],

„f) működési formájukra tekintet nélkül a NKÖM és a BM költségvetésében tételesen szereplő, va-
lamint a részben vagy egészben önkormányzati támogatással működő színházak, zenekarok, köz-
gyűjtemények, művészeti- és közművelődési intézmények.”

Indokolás: Lásd a T/5601/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69.  Dr. Pető Iván, Halmai Gáborné és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 119. § ki-
egészítését javasolják a következő új f) pont felvételével:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alkalmazásában teljes egészében él-
het adólevonási joggal, illetve nem minősülnek adólevonásra nem jogosító ténynek:/

[/]e) a külön jogszabályban szabályozott intézeti gyógyszerellátásra adott támogatás.[/],

„f) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság részére nyújtott államháztartási támogatások”

Indokolás: Lásd a T/5601/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 119. § kiegészítését javasolják a következő új f) pont felvételével:

/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alkalmazásában teljes egészében él-
het adólevonási joggal, illetve nem minősülnek adólevonásra nem jogosító ténynek:/

„f) a színházaknak, kulturális, művészeti, illetve közművelődési intézményeknek adott támogatás.”

Indokolás: Lásd a T/5601/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím módosítását
javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  1  Országgyűlés Hivatala
    1  Országgyűlés hivatali szervei [13 573,9] 13 271,2 /-302,7 tám./
        1  Működési költségvetés 250,0 bev.
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           1  Személyi juttatások [7 490,2] 7 260,9 /-229,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 894,2] 1 820,8 /-73,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  74. (1758. sz. jav. - 1.mell. I. 2.cím), 75. (1758. sz. jav. -

1.mell. I. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72.  Pettkó András és Csampa Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  1  Országgyűlés Hivatala
    1  Országgyűlés hivatali szervei [13 573,9] 13 593,9 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 451,5] 471,5 /+20,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (támogatási előirányzat).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1973. (83. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 6.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

73.  Pettkó András és Csampa Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  1  Országgyűlés Hivatala
    1  Országgyűlés hivatali szervei [13 573,9] 13 593,9 /+20,0 tám./
        1  Működési költségvetés 250,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 699,0] 2 719,0 /+20,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2132. (84. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 30.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 2. cím módosítását
javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  2  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [ 730,0] 702,8 /-27,2 tám./
        1  Működési költségvetés 3,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 305,9] 285,3 /-20,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 101,7] 95,1 /-6,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  71. (1758. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím), 75. (1758. sz. jav. -

1.mell. I. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

75.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím módosítását
javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  5  Közbeszerzések Tanácsa [ 219,8] 208,5 /-11,3 tám./
        1  Működési költségvetés 730,9 bev.
           1  Személyi juttatások [ 375,3] 351,8 /-23,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 123,6] 115,8 /-7,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 411,0] 431,0 /+20 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  71. (1758. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím), 74. (1758. sz. jav. -

1.mell. I. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
I. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
   6  Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása[ 110,0] 120,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  804. (1377. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet
6. cím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
   6  Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
        támogatása [ 110,0] 160,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  203. (185. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím
módosítását javasolja:
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I. ORSZÁGGYŰLÉS
   8  Pártalapítványok támogatása [1 000,0] 851,6 /-148,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2326. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs),
2328. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2339. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2342. (224. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2348. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2354. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  10  Magyar Rádió támogatása
     1  Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire [4 586,4] 6 186,4 /+1600,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80.  Vitányi Iván és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet
10. cím 2. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  10  Magyar Rádió támogatása
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[ 660,0] 720,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2545. (67. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

81.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr. Nyitrai
Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. alcím
módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  10  Magyar Rádió támogatása
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[ 660,0] 760,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  188. (599. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/599. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet I. fejezet 10. cím 2. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  10  Magyar Rádió támogatása
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[ 660,0] 760,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  186. (511. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,



- 44 -

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

83.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  11  Magyar Televízió támogatása
     1  Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[7 265,7] 4 520,8 /-2744,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  853. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz.

jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs),
939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz.

jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs

4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. -

1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4.

fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz.

jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. -

3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e)

fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138.
(302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. -

3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl),
3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302.

sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell.

22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl),
3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302.

sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. -

3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c)

fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286.
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(302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6.

előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302.

sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

84.  Font Sándor és Balogh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  12  Duna Televízió támogatása
     1  Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[1 279,0] 1 500,0 /+221,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1. (166. sz. jav. - 14.§ (3)), 2551. (166. sz. jav. - 1.mell. XXII.

23.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

85.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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I. ORSZÁGGYŰLÉS
  12  Duna Televízió támogatása
     1  Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[1 279,0] 1 979,0 /+700,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését javasolja
a következő új 13. cím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  13  Média közalapítványok támogatása
    1  Közszolgálati média-részvénytársaságok
        struktúraátalakítására 10 000,0 /+10 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  42. (1750. sz. jav. - 63.§ új(2)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87.  Dr. Pető Iván, Halmai Gáborné és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet I. fejezet 14. cím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
   14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása [1 522,2] /-1522,2 kiad./
    1  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 522,2 /+1522,2 kiad./
    2  A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó
        Testületének támogatása 85,0 /+85,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel (a 14-es cím előirányzatának alcímekre bontása.)

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  152. (10. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet I. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
   15  Üzemben tartási díj pótlása [21 520,0] 33 600,0 /+12080,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1495. (524. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

89.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr. Nyitrai
Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését ja-
vasolják a következő új 16. cím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  16  A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére
    1  Magyar Rádió saját vagyona egyes  elemeinek
      kiegészítésére 1 600,0 /+1600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 600,0 /+1600,0 kiad./

    2  Duna Televízió saját vagyona egyes  elemeinek
       kiegészítésére 800,0 /+800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  41. (598. sz. jav. - 63.§ új(1)), 769. (598. sz. jav. - 1.mell. XI.

11.cím) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

90.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
  1  Köztársasági Elnöki Hivatal
    1  Köztársasági Elnöki Hivatal [ 811,4] 789,1 /-22,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 312,8] 295,9 /-16,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 100,3] 94,9 /-5,4 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1759. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

91.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet III. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
  1  Alkotmánybíróság [1 347,5] 1 286,6 /-60,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 764,6] 718,4 /-46,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 249,1] 234,4 /-14,7 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1760. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

92.  Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
  1  Országgyűlési Biztos Hivatala [1 209,8] 1 344,8 /+135,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 683,9] 778,1 /+94,2 kiad./
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           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 220,6] 251,4 /+30,8 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 285,6] 295,6 /+10,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1784. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

93.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
  1  Országgyűlési Biztos Hivatala [1 209,8] 1 154,0 /-55,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 683,9] 641,6 /-42,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 220,6] 207,1 /-13,5 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

94.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását
javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
  1  Országgyűlési Biztos Hivatala [1 209,8] 1 289,8 /+80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 683,9] 743,9 /+60,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 220,6] 240,6 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2557. (143. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 50 -

95.  Boldvai László és dr. Soós Győző képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet
1. cím módosítását javasolják:

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
  1  Állami Számvevőszék [7 299,5] 7 419,5 /+120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 19,0 bev.
           1  Személyi juttatások [4 063,2] 4 098,8 /+35,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 278,2] 1 289,6 /+11,4 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 1,0 bev.
         1  Intézményi beruházási kiadások [ 293,8] 366,8 /+73,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2463. (20. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet 1. cím módosítását ja-
vasolja:

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
  1  Állami Számvevőszék [7 299,5] 7 820,9 /+521,4 tám./
        1  Működési költségvetés 19,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 305,4] 1 826,8 /+521,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2561. (145. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet
1. cím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
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  1  Bíróságok [61 060,9] 58 577,5 /-2483,4 tám./
  1  Működési költségvetés 4 294,1 bev.
           1  Személyi juttatások [42 531,8] 40 716,2 /-1815,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [13 098,7] 12 519,9 /-578,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [8 232,2] 8 163,2 /-69,0 kiad./
  2  Felhalmozási költségvetés 6,6 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 214,8] 1 194,8 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  119. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 15.alc), 120. (93. sz. jav.

- 1.mell. VIII. 1.cím), 122. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs), 2490. (93. sz. jav. - 1.mell. XXII. 16.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

98.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet
2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Igazságszolgáltatás beruházásai [7 350,0] 4 620,0 /-2730,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [7 350,0] 4 620,0 /-2730,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  119. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 15.alc), 120. (93. sz. jav.

- 1.mell. VIII. 1.cím), 122. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs), 2490. (93. sz. jav. - 1.mell. XXII. 16.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

99.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. al-
cím elhagyását javasolja:
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VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 180,0] /-180,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1534. (789. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. al-
cím elhagyását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 180,0] /-180,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1720. (1208. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs új1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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101.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
elhagyását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 180,0] /-180,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
          [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
          [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1641. (973. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új11 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/973. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12.
alcím elhagyását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] /-180,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 75,7] /-75,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,3] /-24,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1704. (657. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103.  Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím elhagyását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 180,0] /-180,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  823. (749. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
elhagyását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
   [ 12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 180,0] /-180,0 tám./
       [ 1  Működési költségvetés]
         [  1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
          [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1643. (1326. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új11 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
elhagyását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 180,0] /-180,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1787. (1366. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím módosítását
javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 75,0 /-105,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 75,7] 50,0 /-25,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,3] 15,0 /-9,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 10,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1669. (1603. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 20 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1603. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107.  Tóth Imre, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 85,0 /-95,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 75,7] 52,2 /-23,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,3] 18,7 /-5,6 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 14,1 /-65,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1666. (1619. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 18 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. al-
cím módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 100,0 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           [3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1586. (659. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 120,0 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 20,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3079. (661. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/661. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 32,8 /-147,2 tám./
       1  Működési költségvetés
           [1  Személyi juttatások] [ 75,7] /-75,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 24,3] /-24,3 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 80,0] 32,8 /-47,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  342. (566. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 24.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. feje-
zet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 30,0 /-150,0 tám./

 Megjegyzés: A kiadási előirányzat változást is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2818. (228. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112.  Dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
VI. fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 30,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 75,7] /-75,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,3] /-24,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 30,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2640. (1662. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1662. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

113.  Herényi Károly, Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 134,3 /-45,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 34,3 /-45,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2329. (1745. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114.  Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. feje-
zet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 150,0 /-30,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot meg kell bontani.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2311. (225. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 14.alc új 5.jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 20,0 /-160,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 75,7] 15,7 /-60,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,3] 4,3 /-20,0 kiad./
          [ 3  Dologi kiadások] [ 80,0] /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1575. (1428. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116.  Lezsák Sándor, Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 137,8 /-42,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 37,8 /-42,2 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2338. (1746. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1746. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let VI. fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 106,0 /-74,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 6,0 /-74,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1624. (1546. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1546. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 12. alcím
módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 180,0] 30,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 75,7] 8,2 /-67,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,3] 1,8 /-22,5 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 80,0] 20,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2660. (1363. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 25.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

119.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. feje-
zet 2. cím 15. alcím elhagyását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [15  Bíróságok informatikai fejlesztése [ 815,0] /-815,0 tám./]
   [2  Felhalmozási költségvetés]
          [1  Intézményi beruházási kiadások [ 815,0] /-815,0 kiad./]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  97. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 98. (93. sz. jav. - 1.mell.

VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 120. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 1.cím), 122. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs), 2490. (93. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 16.cím 2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

120.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
VIII.fejezet 1. cím módosítását javasolják:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
  1  Ügyészségek [27 745,4] 26 625,1 /-1120,3 tám./
    1  Működési költségvetés 58,1 bev.
           1  Személyi juttatások [17 302,3] 16 501,5 /-800,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 311,0] 5 054,8 /-256,2 kiad./
           3  Dologi kiadások [4 384,1] 4 320,8 /-63,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  97. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 98. (93. sz. jav. - 1.mell.

VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 119. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 15.alc), 122. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs), 2490. (93. sz. jav. -

1.mell. XXII. 16.cím 2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

121.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII.fejezet 3. cím 1. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Igazságszolgáltatás beruházásai [1 270,0] 1 870,0 /+600,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 270,0] 1 870,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  300. (1492. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

122.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
VIII.fejezet 3. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        1  Igazságszolgáltatás beruházásai [1 270,0] 670,0 /-600,0 tám./
 2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 270,0] 670,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  97. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 98. (93. sz. jav. - 1.mell.

VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 119. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 15.alc), 120. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 1.cím), 2490. (93. sz. jav. - 1.mell. XXII.

16.cím 2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
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- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 064,4 /-500,0 tám./
       1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 675,9 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1556. (821. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/821. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 314,5 /-249,9 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 345,7] 3 156,4 /-189,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 039,9] 979,3 /-60,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  155. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím

1.alc), 561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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125.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2268. (916. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/916. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 464,4 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 075,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1366. (1636. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 20.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 414,4 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 025,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1381. (1650. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 164,4 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 345,7] 3 045,7 /-300,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 039,9] 939,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1010. (435. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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129.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 440,3 /-124,1 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 051,8 /-124,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  846. (1611. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1640.
(1611. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 10 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

130.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 384,4 /-180,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 995,9 /-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2223. (927. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

131.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2149. (404. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 40.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132.  Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János, Nógrádi László és Soltész Miklós képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1355. (1624. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új9.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, dr. Dancsó
József és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 126,0 /-438,4 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 345,7] 3 011,2 /-334,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 039,9] 936,0 /-103,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1799. (1608. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

134.  Dr. Deutsch Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2619. (1207. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 464,4 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 075,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1711. (648. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/648. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2010. (804. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/804. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

137.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 400,6 /-163,8 tám./
       1  Működési költségvetés 3,6 bev.
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           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 012,1 /-163,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  256. (1562. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs), 1617.
(1562. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 414,4 /-150,0 tám./
       1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 025,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2288. (924. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 41.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/924. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

139.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  330. (1676. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 3052.
(1676. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 8.alc) pontjaiban foglaltakkal.



- 72 -

Indokolás: Lásd a T/5601/1676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 299,4 /-265,0 tám./
1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 910,9 /-265,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2277. (1403. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141.  Dr. Kerényi János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 464,4 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 075,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1751. (831. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  480. (806. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 2267.
(806. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143.  Dr. Tabajdi Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 637,4 /+73,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 345,7] 3 392,9 /+47,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 039,9] 1 055,0 /+15,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 186,6 /+10,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  156. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 347. (142. sz.

jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc új61jcs), 1879. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1950. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

144.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 384,4 /-180,0 tám./
       1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 995,9 /-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2108. (937. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 500,6 /-63,8 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 112,1 /-63,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  253. (1618. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs), 1630.
(1618. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 9 jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 327,4 /-237,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 938,9 /-237,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1824. (1173. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

147.  Dr. Pósán László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2145. (376. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 26.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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148.  Dr. Turi-Kovács Béla, Tóth István, Parragh Dénes és Manninger Jenő képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1725. (650. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

149.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím mó-
dosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 434,4 /-130,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 045,9 /-130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  930. (652. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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150.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 126,0 /-438,4 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 345,7] 3 011,2 /-334,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 039,9] 936,0 /-103,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1095. (799. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1710. (799.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 3.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1719. (1228. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs új 2jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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152.  Dr. Pető Iván, Halmai Gáborné és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 479,4 /-85,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 1 090,9 /-85,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  87. (10. sz. jav. - 1.mell. I. 14.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 364,4 /-200,0 tám./
       1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 175,9] 975,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1995. (798. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

154.  Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László és Vígh
Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását java-
solják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 564,4] 5 164,4 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 345,7] 3 045,7 /-300,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 039,9] 939,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1616. (1616. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
    2  Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság [3 443,1] 3 382,0 /-
61,1 tám./
        1  Működési költségvetés 1 052,4 bev.
           1  Személyi juttatások [ 939,6] 887,9 /-51,7 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 311,1] 294,6 /-16,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [2 307,7] 2 314,8 /+7,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 158. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím

1.alc), 561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

156.  Dr. Tabajdi Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  1  Miniszterelnöki Hivatal
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    2  Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági
        Igazgatóság [3 443,1] 3 453,1 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 052,4 bev.
           3  Dologi kiadások [2 307,7] 2 317,7 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  143. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 347. (142. sz.

jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc új61jcs), 1879. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1950. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

157.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2.
cím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  [2  Magyar Közigazgatási Intézet] [ 124,2] /-124,2 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 131,5] /-131,5 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 149,0] /-149,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 45,5] /-45,5 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 28,0] /-28,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 25,8] /-25,8 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 7,4] /-7,4 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítvány címszámot nem jelölt.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  605. (44. sz. jav. - 1.mell. XI. új3.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati
bizottság, a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
ülésén nem ért egyet.
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158.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítá-
sát javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  2  Magyar Közigazgatási Intézet [ 124,2] 115,7 /-8,5 tám./
        1  Működési költségvetés 131,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 149,0] 142,5 /-6,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 45,5] 43,4 /-2,1 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 28,0] 28,1 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím

1.alc), 561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Eu.
integrációs bizottság ülésén nem ért egyet.

159.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  3  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal [ 363,7] 491,2 /+127,5 tám./
   1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 113,7] 163,7 /+50,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 42,5 /+27,5 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 15,1] 65,1 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1196. (1380. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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160.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  3  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal [ 363,7] 400,0 /+36,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 113,7] 150,0 /+36,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2714. (1531. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

161.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítá-
sát javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  3  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal [ 363,7] 349,1 /-14,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 164,2] 153,2 /-11 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 55,7] 52,1 /-3,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím

1.alc), 561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

162.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 458,4 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 903,2 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1437. (676. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
       Főigazgatósága [1 758,4] 1 588,4 /-170,0 tám./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 1 033,2 /-170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1547. (653. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/653. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 758,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 203,2 /-1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1758. (672. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/672. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 458,4 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 903,2 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1438. (673. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

166.  Varga Mihály, Németh Zsolt és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 748,4 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 1 193,2 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2312. (1301. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 14.alc új 5.jcs.)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 458,4 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 903,2 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1848. (674. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 358,4 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 803,2 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1854. (675. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 758,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 203,2 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1856. (677. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

170.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 408,4 /-350,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 853,2 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1853. (608. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171.  Varga Mihály, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 658,4 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 1 103,2 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1703. (304. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
     Főigazgatósága [1 758,4] 758,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 203,2 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1436. (609. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosí-
tását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
     Főigazgatósága [1 758,4] 1 678,4 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 1 123,2 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1850. (417. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

174.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítá-
sát javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága [1 758,4] 1 751,3 /-
7,1 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           1  Személyi juttatások [ 125,0] 119,3 /-5,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 78,7] 76,9 /-1,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 344,2] 344,6 /+0,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím

1.alc), 561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Eu.
integrációs bizottság ülésén nem ért egyet.

175.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
      Főigazgatósága [1 758,4] 1 258,4 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 703,2 /-500,0 kiad./
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 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1432. (33. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

176.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  4  Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
    Főigazgatósága [1 758,4] 1 258,4 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 88,1 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,2] 703,2 /-500,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1433. (34. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

177.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 5. cím módosítá-
sát javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  5  Határon Túli Magyarok Hivatala [ 744,5] 709,4 /-35,1 tám./
        1  Működési költségvetés 0,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 387,0] 360,4 /-26,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 135,8] 127,3 /-8,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

4.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím

1.alc), 561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

178.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 1. alcím 1.
jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     [1  Központi kormányzati informatikai infrastruktúra
          fejlesztése] [ 203,0] /-203,0 tám./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [4  Kormányzati beruházás] [ 203,0] /-203,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2930. (450. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 1.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport fel-
vételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     3  Határon Túli Magyarok Házának létrehozása 250,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1271. (563. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      3 Termálfürdő létesítése Besenyőszög településen 700,0 /+700,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  738. (1182. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      3 Nagykörű, Termál Wellness Központ építése, I. ütem
         (kútfúrás) 10,0 /+10,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  800. (1183. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

182.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-
csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     4  Debreceni Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának felújítása 20,0

/+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  593. (763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

183.  Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
7. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [3  Modernizációs és Európai Integrációs Program
         támogatása] [ 195,1] /-195,1 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 30,0] /-30,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 9,1] /-9,1 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 156,0] /-156,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2143. (395. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 8.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [3  Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása][ 195,1] /-
195,1 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 30,0] /-30,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 9,1] /-9,1 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 156,0] /-156,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2662. (512. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 25.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok



- 94 -

     3  Modernizációs és Európai Integrációs Program
         támogatása [ 195,1] /-195,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 30,0] /-30,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,1] /-9,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 156,0] /-156,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2148. (373. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 38.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

186.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     3  Modernizációs és Európai Integrációs Program
      támogatása [ 195,1] 95,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 156,0] 56,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  82. (511. sz. jav. - 1.mell. I. 10.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 3.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     3  Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása [ 195,1] 95,1 /-
100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 156,0] 56,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2046. (1504. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1504. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

188.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     3  Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása [ 195,1] 95,1 /-
100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 156,0] 56,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  81. (599. sz. jav. - 1.mell. I. 10.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/599. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

189.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 6.
jogcím-csoport módosítását javasolja:



- 96 -

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6  EU csatlakozás eseményei [ 400,0] 150,0 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 360,0] 110,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1582. (656. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

190.  Font Sándor, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6  EU csatlakozás eseményei [ 400,0] 160,0 /-240,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 360,0] 120,0 /-240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (168. sz. jav. - 34.§ (12) b)), 836. (168. sz. jav. - 1.mell.

XI. 19.cím 14.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 6.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6  EU csatlakozás eseményei [ 400,0] 350,0 /-50,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 360,0] 310,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1861. (420. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 5.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
7. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6  EU csatlakozás eseményei [ 400,0] 150,0 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 31,0] 15,5 /-15,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,0] 4,5 /-4,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 360,0] 130,0 /-230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2937. (317. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 785,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           3  Dologi kiadások [1 059,0] 759,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2648. (1561. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 14 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  614. (314. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 1219. (314. sz. jav. -

1.mell. XIV. 2.cím), 2739. (314. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 7.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 595,0 /-490,0 tám./



- 99 -

        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 569,0 /-490,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2626. (1096. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1096. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 696,0 /-389,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 670,0 /-389,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1735. (1001. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1001. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

197.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 985,0 /-100,0 tám./
1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 959,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  788. (230. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2177. (405. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/405. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 635,0 /-450,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 609,0 /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1429. (1577. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1577. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 079,7 /-5,3 tám./
1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 053,7 /-5,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2682. (233. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 8.jcs új 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2078. (920. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/920. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 843,0 /-242,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 817,0 /-242,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2008. (1000. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1000. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

203.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 035,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 009,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  77. (185. sz. jav. - 1.mell. I. 6.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

204.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 082,9 /-2,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 056,9 /-2,1 kiad./

Megjegyzés: Az átcsoportosítás összegében az eltérés 0,2 mFt.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  404. (189. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205.  Dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2224. (1663. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 926,2 /-158,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 900,2 /-158,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1011. (183. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 725,0 /-360,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 699,0 /-360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1800. (1548. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 838,6 /-246,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 812,6 /-246,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1822. (1143. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

209.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2257. (1416. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

210.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7.
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./.
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1422. (726. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc új 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/726. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

211.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 545,0 /-540,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 519,0 /-540,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2263. (802. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/802. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 784,0 /-301,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 758,0 /-301,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2062. (1390. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

213.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 724,0 /-361,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 698,0 /-361,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2061. (1391. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

214.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 895,0 /-190,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 869,0 /-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  778. (480. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

215.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 685,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 659,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  790. (479. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 52.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

216.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1777. (1458. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1593. (814. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/814. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 820,0 /-265,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 794,0 /-265,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1829. (1169. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 005,0 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 979,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  673. (1417. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,



- 111 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2044. (795. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/795. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

221.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 025,0 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 999,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  675. (1418. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

222.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1558. (825. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/825. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

223.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 785,0 /-300,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 759,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1559. (826. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

224.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 685,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 659,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2811. (1435. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

225.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 685,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 659,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2657. (508. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226.  Molnár Oszkár, Lenártek András és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2614. (808. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/808. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 625,7 /-459,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 599,7 /-459,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  654. (1336. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

228.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 965,0 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 939,0 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3078. (660. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 4.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/660. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 985,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 959,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2099. (699. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 11jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

230.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 287,2 /-797,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 261,2 /-797,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1778. (1272. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

231.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 885,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 859,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2059. (700. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

232.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2841. (1185. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

233.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 005,0 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 979,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2107. (687. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

234.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 685,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 659,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1782. (1334. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

235.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 1 060,0 /-25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 034,0 /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2890. (1355. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím új 1. alc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

236.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 885,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 859,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2089. (702. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

237.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 735,0 /-350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 709,0 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2693. (1354. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

238.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1784. (1338. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

239.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1979. (690. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

240.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 751,5 /-333,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 725,5 /-333,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1833. (1259. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

241.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok”
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 785,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 759,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2318. (711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc 10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 960,0 /-125,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 934,0 /-125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3084. (713. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

243.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 935,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 909,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2737. (714. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 22.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/714. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

244.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1554. (819. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

245.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 835,0 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 809,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2095. (688. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 10jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

246.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 676,0 /-409,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 650,0 /-409,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2587. (1095. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1095. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 749,0 /-336,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 723,0 /-336,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1744. (995. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

248.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 875,9 /-209,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 849,9 /-209,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1807. (1154. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

249.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 910,0 /-175,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 884,0 /-175,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2009. (994. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 669,0 /-416,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 643,0 /-416,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1741. (993. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/993. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

251.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1394. (1211. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új40 jcs),
2909. (1211. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

252.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     7  Ünnepi rendezvények támogatása [1 085,0] 585,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 559,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1028. (1489. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1489. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

253.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2.
alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] /-836,2 tám./
       1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 28,0] /-28,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 8,2] /-8,2 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  145. (1618. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1630. (1618.

sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 9 jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,



- 128 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

254.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8.
jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][ 836,2] /-836,2 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 28,0] /-28,0 kiad./
        [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 8,2] /-8,2 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2450. (856. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs),
2590. (856. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

255.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][ 836,2] /-836,2 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 28,0] /-28,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 8,2] /-8,2 kiad./
          [ 3  Dologi kiadások] [ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  316. (1563. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1618.
(1563. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

256.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások][ 836,2] /-836,2 tám./
      [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 28,0] /-28,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 8,2] /-8,2 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  137. (1562. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1617. (1562.

sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

257.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 336,2 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1798. (1550. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1550. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

258.  Bánki Erik és dr. Mikes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7.
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 576,2 /-260,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 540,0 /-260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1337. (1551. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1551. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

259.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 286,2 /-550,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 250,0 /-550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2093. (1607. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 9 jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1607. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

260.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 365,2 /-471,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 329,0 /-471,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2018. (1610. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

261.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 666,2 /-170,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 630,0 /-170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2097. (1605. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 10jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

262.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth András
és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 636,2 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 600,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2104. (1604. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1604. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

263.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 636,2 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 600,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2056. (1597. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

264.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik, Hadházy Sándor és Bernáth Ildikó képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 456,2 /-380,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 420,0 /-380,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1849. (1394. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

265.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 86,2 /-750,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 50,0 /-750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1509. (1364. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 14.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

266.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 536,2 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1883. (567. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

267.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 726,2 /-110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 690,0 /-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2092. (1601. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

268.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 676,2 /-160,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 640,0 /-160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1860. (422. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 5.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

269.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 436,2 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 400,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1723. (418. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

270.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 36,2 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1659. (1638. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 15jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1638. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

271.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre és
dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 726,2 /-110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 690,0 /-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2110. (1602. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

272.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 536,2 /-300,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2868. (824. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs új5jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

273.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 336,2 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1626. (929. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/929. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

274.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre és
dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 636,2 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 600,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2102. (1609. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 11 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

275.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
Németh Zsolt, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Illés Zoltán, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, dr.
Weszelovszky Zoltán, dr. Latorcai János és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 836,2] 36,2 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
          [ 1  Személyi juttatások] [ 28,0] /-28,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 8,2] /-8,2 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 36,2 /-763,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2271. (1628. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

276.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 9.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     9  Közigazgatási rendszer korszerűsítése [ 100,0] 40,0 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 30,0] 15,0 /-15,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,6] 4,8 /-4,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 60,4] 20,2 /-40,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2824. (1236. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

277.  Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7.
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     9  Közigazgatási rendszer korszerűsítése [ 100,0] 40,0 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 30,0] 15,0 /-15,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,6] 4,8 /-4,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 60,4] 20,2 /-40,2 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2124. (371. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 17.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

278.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     9  Közigazgatási rendszer korszerűsítése [ 100,0] 35,0 /-65,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 30,0] 15,0 /-15,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,6] 4,8 /-4,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 60,4] 15,2 /-45,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2865. (1400. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

279.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 14.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
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     14  Központi kormányzati  informatikai rendszerek
           üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok
           támogatása [ 254,0] 124,0 /-130,0 tám./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 130,0] /-130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2941. (449. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

280.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 290,1 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 580,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2938. (446. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

281.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 561,1 /-1029,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 451,0 /-429,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 110,1 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2269. (1308. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

282.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 390,1 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 180,0 /-700,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 210,1 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2840. (1180. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

283.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 80,0 /-2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2237. (840. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/840. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

284.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, dr. Dancsó
József és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 660,1 /-930,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 280,0 /-600,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 380,1 /-330,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1837. (1612. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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285.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 190,1 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 480,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2939. (447. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

286.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 790,1 /-1800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2029. (1348. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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287.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 80,0 /-2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1526. (839. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/839. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

288.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1796. (1481. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

289.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 710,1 /-2880,0 tám./
   [ 1  Működési költségvetés]
           [3  Dologi kiadások] [2 880,0] /-2880,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2989. (445. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

290.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 015,1 /-1575,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 305,0 /-1575,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2137. (838. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/838. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

291.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 390,1 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 680,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2988. (444. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

292.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 090,1 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1636. (926. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/926. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

293.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1390. (1213. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új39 jcs),
2478. (1213. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 985,1 /-1605,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 275,0 /-1605,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2261. (1669. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1669. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

295.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 530,1 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 820,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1847. (655. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új8.jcs 1.jc.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/655. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

296.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 610,1 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1357. (1494. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új9.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1731. (1074. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 15jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1074. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

298.  Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Márton Attila, Pálfi István és dr. Vitányi István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 561,5 /-2028,6 tám./
     1  Működési költségvetés
            3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 851,4 /-1028,6 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1561. (829. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs),
2408. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2419. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2898. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2954.
(829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

299.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 500,0 /-90,1 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 801,3 /-78,7 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 700,0 /-10,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2353. (1493. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

300.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 990,1 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 610,1 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  121. (1492. sz. jav. - 1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

301.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 090,1 /-1500,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 380,0 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1557. (822. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

302.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:



- 153 -

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 520,1 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 810,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1354. (834. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/834. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

303.  Körömi Attila képviselő, valamint Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 590,1 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 880,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2216. (771. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/771., 775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

304.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 419,2 /-1170,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 709,1 /-1170,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1420. (1560. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 2921.
(1560. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2977. (1560. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

305.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1770. (833. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/833. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

306.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 223,1 /-1367, tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 880,0 /-1000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 343,1 /-367,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2573. (1119. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

307.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 726,1 /-864,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 016,0 /-864,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  981. (1514. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 2.jc),
3343. (1514. sz. jav. - 8.mell. II. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 140,1 /-450,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 430,0 /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1769. (835. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/835. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

309.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 430,1 /-160,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 720,0 /-160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1562. (832. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

310.  Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 790,1 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 410,1 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2446. (1410. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 2.jcs új6. jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

311.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 554,1 /-1036,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 144,0 /-736,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 410,1 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1818. (1108. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

312.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 790,1 /-1800,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 080,0 /-800,0 kiad./
      2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1351. (925. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs új 5. jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/925. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 590,1 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 880,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2293. (776. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/776. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 844. (284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253.
(284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284.

sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115.
(284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461.
(284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

315.  Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 090,1 /-2500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 380,0 /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2244. (1659. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

316.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 426,3 /-1163,8 tám./
    1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 716,2 /-1163,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  255. (1563. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs), 1618.
(1563. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

317.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 390,1 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 680,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1802. (1593. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

318.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 880,1 /-1710,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 0,1 /-1710,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2940. (448. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 190,1 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 480,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1521. (837. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/837. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

320.  Vígh Ilona képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 530,0 /-350,0 kiad./
     2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 560,1 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2445. (741. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 2.jcs új6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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321.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 090,1 /-2500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 380,0 /-1500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1794. (1478. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

322.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 390,1 /-2200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 680,0 /-2200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1406. (1396. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 2967.
(1396. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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323.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 2 312,6 /-2277,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 380,0 /-1500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 932,6 /-777,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1413. (1571. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2915.
(1571. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2996. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

324.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 450,1 /-140,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 740,0 /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1563. (836. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/836. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,



- 165 -

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

325.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2.
alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 390,1 /-1200,0 tám./
   1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 680,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1378. (1651. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1651. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1085. (1016. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1528.
(1016. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1016. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

327.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 200,1 /-1390,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 980,0 /-900,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 1 220,1 /-490,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2621. (1698. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

328.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1565. (1025. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.),
2728. (1025. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1025. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

329.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 090,1 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 380,0 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1383. (1645. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 36jcs),
3024. (1645. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

330.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 790,1 /-2800,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 080,0 /-1800,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./



- 168 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  139. (1676. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 3052. (1676.

sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 8.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

331.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 1 590,1 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 880,0 /-2000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 710,1] 710,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1057. (1062. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc),
3000. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

332.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők, valamint Lasztovicza Jenő,
Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím
2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 3 090,1 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 1 380,0 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1421. (1064. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 4.jcs), 2926.
(1064. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2970. (1064. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1064., 1065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

333.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1732. (1071. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 15 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

334.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk.).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1430. (31. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

335.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 490,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 780,0 /-100,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk.).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1431. (30. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

336.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 290,1 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 580,0 /-300,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk.).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  666. (32. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

337.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 090,1 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 380,0 /-500,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk.).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1434. (35. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

338.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     15  Kormányzati informatika támogatása [4 590,1] 4 190,1 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 880,0] 2 480,0 /-400,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk.).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1435. (36. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

339.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     20  Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának
          támogatása [ 400,0] 500,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 234,0] 284,0 /+50,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 166,0] 216,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1113. (1374. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

340.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     21  Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret [ 55,5] 127,3 /+71,8 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 55,5] 127,3 /+71,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  741. (1375. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

341.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     22  Kisebbségekért Díj [ 5,9] 7,6 /+1,7 tám./
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      1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 5,9] 7,6 /+1,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3054. (1367. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

342.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     24  Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai [ 150,0]

297,2 /+147,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 150,0] 297,2 /+147,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  110. (566. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

343.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [25  A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási,
        tankönyv- és taneszköz támogatása] [1 700,0] /-1700,0 tám./
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       [ 1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 700,0] /-1700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2136. (391. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

344.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     25  A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-   oktatási,
         tankönyv- és taneszköz támogatása [1 700,0] 4 000,0 /+2300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 700,0] 4 000,0 /+2300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1301. (565. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 2413. (565. sz.

jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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345.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 26. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     [26  Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése][1 744,0] /-1744,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 17,2] /-17,2 kiad./
       [  2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,2] /-6,2 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 33,0] /-33,0 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 2,6] /-2,6 kiad./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][1 685,0] /-1685,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2141. (390. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc új14jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

346.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     26  Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése [1 744,0] 3 000,0 /+1256,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 685,0] 2 941,0 /+1256,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2399. (564. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

347.  Dr. Tabajdi Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 61. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     61  EU kommunikációs kormányzati feladatok 412,0 /+412,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 201,0 /+201,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,0 /+201,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  143. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 156. (142. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 1879. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1950. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

348.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     1  Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
         Közalapítvány támogatása [ 500,0] 670,0 /+170,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 670,0 /+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2771. (1379. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

349.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     1  Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
         Közalapítvány támogatása [ 500,0] 663,0 /+163,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 663,0 /+163,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2713. (1526. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     2  Illyés Közalapítvány támogatása [1 021,2] 1 221,2 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 021,2] 1 221,2 /+200,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk, a támogatási előirányzathoz kapcsolódó kiadás ösz-
szegét is módosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2151. (9. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 41.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

351.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     2  Illyés Közalapítvány támogatása [1 021,2] 1 521,2 /+500,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 021,2] 1 521,2 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1212. (715. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/715. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

352.  Ivanics Ferenc, Nógrádi László és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     3  Új Kézfogás Közalapítvány támogatása [ 560,7] 760,7 /+200,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 560,7] 760,7 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2877. (1595. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 5.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     5  Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő
      Alapítvány támogatása [ 11,3] 16,3 /+5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 11,3] 16,3 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3048. (58. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

354.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     7  Németh László Közép-európai Népi Akadémia
         támogatása [ 19,4] 49,4 /+30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 19,4] 49,4 /+30,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1241. (722. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

355.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 9.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     9  Természet- és Társadalombarát Fejlődésért
         Közalapítvány [ 20,0] 50,0 /+30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 50,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3059. (1242. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

356.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 9. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     9  Természet- és Társadalombarát Fejlődésért
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       Közalapítvány [ 20,0] 500,0 /+480,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 500,0 /+480,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

357.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2852. (427. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 1.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

358.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím
10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
          Közhasznú Társaság működésének támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés



- 183 -

           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2606. (1699. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

359.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 482,5 /-250,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 482,5 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1663. (1637. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1638. (1682. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 10jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

361.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
           Közhasznú Társaság működésének
            támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2295. (823. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 75.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

362.  Dr. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 632,5 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 632,5 /-100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2153. (411. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 53.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 632,5 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 632,5 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2610. (801. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/801. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

364.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért
           Kiemelten Közhasznú Társaság működésének
           támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2718. (519. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
            Közhasznú Társaság működésének
            támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1653. (1640. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1640. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

366.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím
10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 492,5 /-240,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 492,5 /-240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1572. (1424. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

367.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím
10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú
          Társaság működésének támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  388. (113. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 5.jcs), 2164. (113.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 13.alc új8jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

368.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1658. (1639. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 14jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

369.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének
          támogatása [ 732,5] 532,5 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 532,5 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2851. (360. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 1.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

370.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 452,5 /-280,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 452,5 /-280,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1661. (1632. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

371.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3.
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 542,5 /-190,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 542,5 /-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1981. (1047. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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372.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
           Közhasznú Társaság működésének
           támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2854. (428. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 2.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Zsigó Róbert és Fehérvári Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
          Közhasznú Társaság működésének támogatása [ 732,5] 612,5 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 612,5 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2810. (359. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

374.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
          Közhasznú Társaság működésének támogatása [ 732,5] 478,5 /-254,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 478,5 /-254,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2801. (431. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 10.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

375.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 612,5 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 612,5 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1665. (1629. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

376.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten
           Közhasznú Társaság működésének
           támogatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1379. (1186. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

377.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. alcím
10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 232,5 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 232,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1510. (658. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 14.alc új7.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

378.  Dr. Géczi József Alajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3.
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének
           támogatása [ 732,5] 412,5 /-320,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 412,5 /-320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  522. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 1032.
(210. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új16.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

379.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3.
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     10  Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támo-
gatása [ 732,5] 432,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,5] 432,5 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  539. (1042. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc új 2. jcs), 840.
(1042. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     1  Egyházi közgyűjtemények támogatása [ 792,6] 1 000,0 /+207,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 792,6] 1 000,0 /+207,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2883. (1239. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

381.  Varga Mihály, Halász János, Homa János, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Tirts Tamás és Kiss Attila képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     1  Egyházi közgyűjtemények támogatása [ 792,6] 892,6 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 792,6] 892,6 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1499. (307. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     1  Egyházi közgyűjtemények támogatása [ 792,6] 892,6 /+100,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 792,6] 892,6 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  766. (1383. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

383.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     2  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója
         és egyéb beruházások [ 600,0] 2 000,0 /+1400,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 2 000,0 /+1400,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2524. (232. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

384.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     3  Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása[ 62,0] 72,0 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 62,0] 72,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  822. (1370. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

385.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     4  Hittanoktatás támogatása [3 601,5] 4 001,5 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 601,5] 4 001,5 /+400,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1186. (1313. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

386.  Dr. Hargitai János, Móring József Attila és Lengyel Zoltán képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     4  Hittanoktatás támogatása [3 601,5] 3 901,5 /+300,0 tám./
   1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 601,5] 3 901,5 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1214. (1368. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

387.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     4  Hittanoktatás támogatása [3 601,5] 4 000,0 /+398,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 601,5] 4 000,0 /+398,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2775. (967. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

388.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím
5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és
         kiegészítése [10 188,8] 9 988,8 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[10 188,8] 9 988,8 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  367. (113. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs), 2164.
(113. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 13.alc új8jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     6  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék [7 400,3] 8 000,0 /+599,7 tám./
    6  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 400,3 tám.
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[7 400,3] 8 000,0 /+599,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  749. (1555. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     7  Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1294. (969. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/969. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

391.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 4. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     7  Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2423. (1312. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

392.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 4. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     8  Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
         egyházi személyek jövedelem pótléka [1 495,2] 1 595,2 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 495,2] 1 595,2 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1195. (1382. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

393.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 4. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     9  Egyházi Kulturális Alap [ 600,0] 2 000,0 /+1400,0 tám./
2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 2 000,0 /+1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2531. (231. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

394.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     10  Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása[ 850,0] 1 000,0 /+150,0 tám./
   1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 850,0] 1 000,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  729. (1369. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

395.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 34,3] 37,4 /+3,1 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 34,3] 37,4 /+3,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2705. (1523. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     2  Görög Országos Önkormányzat [ 33,3] 36,6 /+3,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,3] 36,6 /+3,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2701. (1527. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

397.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 3.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 84,4] 92,8 /+8,4 tám./
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     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 84,4] 92,8 /+8,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2711. (1536. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

398.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 4.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata[ 165,6] 182,1 /+16,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 165,6] 182,1 /+16,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2700. (1522. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

399.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 5.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
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     5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 48,3] 53,2 /+4,9 tám./

        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,3] 53,2 /+4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2712. (1534. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

400.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 6.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     6  Országos Cigány Önkormányzat [ 214,9] 235,1 /+20,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,9] 235,1 /+20,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2706. (1532. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

401.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 7.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     7  Lengyel Országos Önkormányzat [ 33,3] 36,6 /+3,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,3] 36,6 /+3,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2702. (1517. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

402.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 8.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     8  Örmény Országos Önkormányzat [ 33,3] 36,6 /+3,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,3] 36,6 /+3,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2702. (1535. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

403.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 9.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     9  Szlovák Országos Önkormányzat [ 85,1] 93,2 /+8,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 85,1] 93,2 /+8,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2709. (1519. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

404.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 5. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 38,0] 40,3 /+2,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 38,0] 40,3 /+2,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  204. (189. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

405.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 10.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 38,0] 41,2 /+3,2 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 38,0] 41,2 /+3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2715. (1520. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

406.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 11.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     11  Szerb Országos Önkormányzat [ 45,3] 50,2 /+4,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,3] 50,2 /+4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2703. (1518. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 12.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     12  Ruszin Országos Önkormányzat [ 27,2] 30,2 /+3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 27,2] 30,2 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2704. (1533. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 5. alcím 13.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     13  Ukrán Országos Önkormányzat [ 27,2] 30,2 /+3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 27,2] 30,2 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2710. (1521. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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409.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Végh
László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6.
alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 14,6 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 14,6 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1660. (1617. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 15 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1617. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

410.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 175,8 /-138,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 175,8 /-138,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2235. (1145. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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411.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 14,6 /-300,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 14,6 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat számítási és szerkezeti pontosítása szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1018. (437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs), 1019.
(437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs új1.jc), 1020. (437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs új2jc) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

412.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 7,6 /-307,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 7,6 /-307,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1984. (1086. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1086. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

413.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 86,9 /-227,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 86,9 /-227,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2233. (1131. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

414.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 307,0 /-7,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 307,0 /-7,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2642. (1693. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

415.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 164,6 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 164,6 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2858. (1397. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 2.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

416.  Mádi László, dr. Karakó László és Kozma Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 264,6 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 264,6 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1550. (1324. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

417.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 295,6 /-19,0 tám./
  1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 295,6 /-19,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2641. (1692. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

418.  Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 194,6 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 194,6 /-120, kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2826. (828. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

419.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 164,6 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 164,6 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2253. (1157. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

420.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 263,6 /-51,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 263,6 /-51,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2632. (1160. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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"
"421.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 14,6 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 14,6 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2019. (1575. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1575. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

422.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 214,6 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 214,6 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2047. (807. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/807. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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423.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 304,6 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 304,6 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1280. (1067. sz. jav. - 1.mell. XV. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424.  Búsi Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módo-
sítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 62,2 /-252,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 62,2 /-252,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2232. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

425.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Fejezeti tartalék [ 314,6] 167,8 /-146,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 167,8 /-146,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2236. (1146. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    1  Nemzeti Fejlesztési Hivatal [1 399,1] 1 349,9 /-49,2 tám./
        1  Működési költségvetés 0,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 625,4] 588,1 /-37,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 193,1] 181,2 /-11,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 5.cím), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc),
561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Eu.
integrációs bizottság ülésén nem ért egyet.

427.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    2  Nemzeti Területfejlesztési Hivatal [1 784,2] 1 717,8 /-66,4 tám./
        1  Működési költségvetés 0,5 bev.
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           1  Személyi juttatások [ 805,5] 755,2 /-50,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 255,2] 239,1 /-16,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc),
561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Eu.
integrációs bizottság ülésén nem ért egyet.

428.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
      [8  Turisztikai előirányzat] [ 202,5] /-202,5 tám./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [ 637,5] /-637,5 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 840,0] /-840,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  445. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 447.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 461. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 1.jc), 462. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 12.jc), 463. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 13.jc), 1676. (306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

429.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 9. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       [9  Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése] [ 773,6]

/-773,6 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 255,2] /-255,2 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 48,0] /-48,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 13,9] /-13,9 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 154,7] /-154,7 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 123,8] /-123,8 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [2 065,5] /-2065,5 bev./
           [2  Felújítás] [ 550,8] /-550,8 kiad./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][2 203,1] /-2203,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2186. (377. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

430.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 9. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       9  Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése [ 773,6] 45,0 /-
728,6 tám./
       1  Működési költségvetés [ 255,2] 14,6 /-240,6 bev./
           1  Személyi juttatások [ 48,0] 2,8 /-45,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 13,9] 0,8 /-13,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 154,7] 9,1 /-145,6 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 123,8] 7,2 /-116,6 kiad./
      2  Felhalmozási költségvetés [2 065,5] 120,4 /-1945,1 bev./
           2  Felújítás [ 550,8] 32,0 /-518,8 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 203,1] 128,1 /-2075,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  451. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963.
(1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

431.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       [10  A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági sze-
replőkkel és a helyi közösséggel] [ 111,1] /-111,1 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 233,3] /-233,3 bev./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 311,1] /-311,1 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [ 100,0] /-100,0 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 133,3] /-133,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2183. (379. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím felvételé-
vel:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       13  Székesfehérvár-Börgönd repülőtérhez bekötő út
          építése 26,2 /+26,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,2 /+26,2 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatban szereplő hivatkozást pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3067. (1462. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

433.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       13  Székesfehérvár csatlakozása a Velencei-tó - Vértes
           kerékpárúthoz 360,0 /+360,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési céiú támogatások, kiadások 360,0 /+360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1105. (1467. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

434.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím felvételé-
vel:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       13 Bregyó köz környezeti rehabilitációja 1 200,0 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
          5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1072. (1679. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1679. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

435.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
      13 Bregyó köz környezeti rehabilitációja 1 200,0 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1101. (1468. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím felvételé-
vel:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Regionális Operatív Program
       13 Székesfehérvár csatlakozása a Velencei-tó - Vértes kerékpárúthoz 360,0

/+360,0 tám./
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       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési céiú támogatások, kiadások 360,0 /+360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1073. (1680. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

437.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       [1  Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
           mezőgazdaságban] [2 211,2] /-2211,2 tám./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [6 042,4] /-6042,4 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][8 253,6] /-8253,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  439. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 2.jc), 440.
(276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 443. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 4.jc), 444. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

2.jcs 5.jc), 1066. (276. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím új15.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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438.  Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       1  Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
           mezőgazdaságban [2 211,2] 3 336,2 /+1125,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés [6 042,4] 10 542,4 /+4500,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 253,6] 13 878,6 /+5625,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  442. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 446.
(170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 448. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 2516. (170. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím

1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

439.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       [2  Élelmiszergazdaság modernizálása] [ 507,5] /-507,5 tám./
           [ 2  Felhalmozási költségvetés] [1 386,8] /-1386,8 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][1 894,3] /-1894,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  437. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 440.
(276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 443. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 4.jc), 444. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

2.jcs 5.jc), 1066. (276. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím új15.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

440.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       [3  Vidéki térségek fejlesztése] [ 906,2] /-906,2 tám./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [2 476,4] /-2476,4 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][3 382,6] /-3382,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  437. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 439.
(276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 2.jc), 443. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 4.jc), 444. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

2.jcs 5.jc), 1066. (276. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím új15.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

441.  Kékkői Zoltán József, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László és Tóth Imre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módo-
sítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       3  Vidéki térségek fejlesztése [ 906,2] 3 406,2 /+2500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 2 476,4 bev.



- 226 -

           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 382,6] 5 882,6 /+2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  736. (1056. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

442.  Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       3  Vidéki térségek fejlesztése [ 906,2] 2 031,2 /+1125,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés [2 476,4] 6 976,4 /+4500,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 382,6] 9 007,6 /+5625,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  438. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 446.
(170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 448. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 2516. (170. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím

1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

443.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
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Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 4. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       [4  Technikai segítségnyújtás] [ 223,1] /-223,1 tám./
        [1  Működési költségvetés] [ 468,6] /-468,6 bev./
          [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 624,7] /-624,7 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [ 200,8] /-200,8 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 267,8] /-267,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  437. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 439.
(276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 2.jc), 440. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 444. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

2.jcs 5.jc), 1066. (276. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím új15.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 5. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       [5  Céltartalék] [ 137,0] /-137,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 137,0] /-137,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  437. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 439.
(276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 2.jc), 440. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 443. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

2.jcs 4.jc), 1066. (276. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím új15.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

445.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       [1  Beruházás-ösztönzési előirányzat] [ 768,0] /-768,0 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 85,0] /-85,0 bev./
      [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 121,0] /-121,0 kiad./
      [2  Felhalmozási költségvetés] [1 112,0] /-1112,0 bev./
          [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][1 844,0] /-1844,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 447.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 461. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 1.jc), 462. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 12.jc), 463. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 13.jc), 1676. (306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

446.  Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       1  Beruházás-ösztönzési előirányzat [ 768,0] 1 893,0 /+1125,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés [1 112,0] 5 612,0 /+4500,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 844,0] 7 469,0 /+5625,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  438. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 442.
(170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 448. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 2516. (170. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím

1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

447.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       [2  Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat] [1 978,5] /-
1978,5 tám./
       [1  Működési költségvetés] [1 187,2] /-1187,2 bev./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 978,6] /-1978,6 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [1 781,0] /-1781,0 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][2 968,1] /-2968,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 445.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 461. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 1.jc), 462. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 12.jc), 463. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 13.jc), 1676. (306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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448.  Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       2  Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat[1 978,5] 3 103,5 /+1125,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés [1 781,0] 6 281,0 /+4500,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 968,1] 8 593,1 /+5625,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  438. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 442.
(170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 446. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 2516. (170. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím

1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

449.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       [3  Kutatás-fejlesztés, innováció] [2 035,4] /-2035,4 tám./
       [1  Működési költségvetés] [1 897,9] /-1897,9 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 444,4] /-444,4 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 132,7] /-132,7 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 679,1] /-679,1 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 775,0] /-1775,0 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [1 353,3] /-1353,3 bev./
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [1 523,1] /-1523,1 kiad./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 732,3] /-732,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2184. (380. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

450.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       3  Kutatás-fejlesztés, innováció [2 035,4] 260,4 /-1775,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 897,9 bev.
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 775,0] /-1775,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2948. (318. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új4.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

451.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 3.
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       3  Kutatás-fejlesztés, innováció [2 035,4] 1 083,7 /-951,7 tám./
        1  Működési költségvetés 1 897,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 679,1] 541,9 /-137,2 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 775,0] 1 416,3 /-358,7 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 1 353,3 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 523,1] 1 215,3 /-307,8 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 732,3] 584,3 /-148,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 1963.
(1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

452.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
8. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       4  Információs társadalom előirányzat [1 125,6] /-1125,6 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 502,3] 3 376,7 /-1125,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2947. (319. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

453.  Tóth István, Varga Mihály, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán,
Gyapay Zoltán, Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasol-
ják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      4  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
       [3  Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat] [1 527,0] /-1527,0 tám./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [2 242,0] /-2242,0 bev./
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           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][3 769,0] /-3769,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1862. (303. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 5.alc új 8. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

454.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       [1  Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben]

[ 452,7] /-452,7 tám./
      [ 1  Működési költségvetés] [1 358,1] /-1358,1 bev./
          [ 1  Személyi juttatások] [ 105,3] /-105,3 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 30,5] /-30,5 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 180,0] /-180,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 495,0] /-1495,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2180. (382. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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455.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       [2  Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben]

[1 192,3] /-1192,3 tám./
         [1  Működési költségvetés] [3 252,7] /-3252,7 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 924,3] /-924,3 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 268,0] /-268,0 kiad./
         [3  Dologi kiadások] [ 628,9] /-628,9 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][2 515,7] /-2515,7 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [ 324,2] /-324,2 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 432,3] /-432,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2182. (384. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 3. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
    [3  A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész]
       [1  Működési költségvetés] [1 906,5] /-1906,5 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 591,2] /-591,2 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 171,4] /-171,4 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [1 143,9] /-1143,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  457. (383. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 4.jc), 2181.
(383. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

457.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 4. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       [4  A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás]

[ 140,4] /-140,4 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 495,1] /-495,1 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 197,1] /-197,1 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 57,1] /-57,1 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 381,3] /-381,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  456. (383. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 3.jc), 2181.
(383. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

458.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 5. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       [5  A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése] [ 298,1]

/-298,1 tám./
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       [1  Működési költségvetés] [ 849,5] /-849,5 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 647,0] /-647,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 187,7] /-187,7 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 298,0] /-298,0 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [ 44,7] /-44,7 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [ 59,6] /-59,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2185. (378. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

459.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 6. jogcím elhagyását java-
solják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       [6  Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése] [1 102,4] /-
1102,4 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 237,5] /-237,5 bev./
           [1  Személyi juttatások] [ 44,7] /-44,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 13,0] /-13,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 144,1] /-144,1 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 115,2] /-115,2 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [3 069,7] /-3069,7 bev./
           [2  Felújítás] [ 512,7] /-512,7 kiad./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][3 579,9] /-3579,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2187. (381. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új24.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

460.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 8. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
      [8  Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése][1 058,9] /-1058,9 tám./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [5 169,9] /-5169,9 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][6 228,8] /-6228,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2300. (572. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc új 80. jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

461.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 7. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      7  ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek
      [1  ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek][11 397,9] /-
11397,9 tám./
       [1  Működési költségvetés] [1 092,2] /-1092.2 bev./
           [3  Dologi kiadások] [1 627,6] /-1627.6 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés] [19 725,0] /-19725.0 bev./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][30 587,5] /-30587.5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 445.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 447. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 462. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 12.jc), 463. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 13.jc), 1676. (306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

462.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 7. jogcím-csoport 12. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      7  ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek
       [12  Céltartalék] [ 167,0] /-167,0 tám./
        [1    Működési költségvetés]
           [3  Dologi kiadások] [ 167,0] /-167.0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 445.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 447. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 461. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 1.jc), 463. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 13.jc), 1676. (306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

463.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 7. jogcím-csoport 13. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      7  ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek
       [13  Projektek előkészítése] [ 961,0] /-961,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [3  Dologi kiadások] [ 961,0] /-961.0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 445.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 447. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 461. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 1.jc), 462. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 12.jc), 1676. (306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

464.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       10  Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 1 000,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 266,0 /+266,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulék 20,0 /+20,0 kiad./
           3  Dologi kiadások 126,0 /+126,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 /+60,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozások, kiadások 734,0 /+734,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  466. (1293. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs 12.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

465.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím
3. alcím 29. jogcím-csoport 12. jogcím módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       12  Országos jelentőségű területfejlesztési programok[3 500,0] 3 470,0 /-30,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 698,0] 1 668,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  469. (82. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új28.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

466.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
29. jogcím-csoport 12. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       12  Országos jelentőségű területfejlesztési programok[3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 345,0] 945,0 /-400,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 236,0] 186,0 /-50,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 698,0] 1 148,0 /-550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  464. (1293. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új10.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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467.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 29.
jogcím-csoport 12. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       12  Országos jelentőségű területfejlesztési programok[3 500,0] 5 000,0 /+1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 345,0] 2 045,0 /+700,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 236,0] 306,0 /+70,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 698,0] 2 428,0 /+730,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  757. (462. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

468.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 29. jogcím-csoport 13. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       [13  Kistérségi megbízott hálózat működtetése][ 720,0] /-720,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 475,9] /-475,9 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 127,0] /-127,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 117,1] /-117,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  951. (218. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

469.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím
3. alcím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       28  Rába folyó folyógazdálkodási feladatainak
            támogatása 30,0 /+30,0 tám./

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezetével összhangban a kiadási előirányzatot is meg kell hatá-
rozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  465. (82. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs 12.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

470.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 29. jogcím-csoport új 28. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
        28 Heves és Pétervására kistérségek többlet
             támogatása 1 000,0 /+1000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1460. (1442. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

471.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 29. Jogcím felvé-
telével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
        29  Észak-Heves megyei kistérség
              támogatása 220,0 /+220,0 tám./
             2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 220,0 /+220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1452. (1443. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

472.  Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 738,0 /-300,0 tám./
1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 738,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  618. (932. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/932. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

473.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 31. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 20,0 /-780,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 20,0 /-780,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2024. (1665. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1665. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

474.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2762. (430. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc), 2797.
(430. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

475.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1270. (280. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc), 2174. (280.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 2.jcs), 2467. (280. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs), 2723. (280. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím

6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

476.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
         [  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1795. (1470. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

477.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2.
jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
      [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1078. (1018. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1983.
(1018. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

478.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     [  2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
       [ 1  Működési költségvetés]
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          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2933. (1329. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 1.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

479.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1601. (1286. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

480.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
       [1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  142. (806. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 2267. (806. sz.

jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

481.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2839. (1585. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

482.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 31. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
         [  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1642. (949. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új11jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/949. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

483.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 500,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2862. (962. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/962. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

484.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők, valamint Búsi La-
jos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 525,5 /-274,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 525,5 /-274,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1779. (1135. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1135., 1136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

485.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 740,0 /-60,0 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 740,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  784. (1177. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 1.alc új 6jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

486.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 107,0 /-693,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 107,0 /-693,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2286. (1556. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

487.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 500,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2819. (961. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/961. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

488.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 62,0 /-738,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 62,0 /-738,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2050. (1686. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

489.  Soltész Miklós, Lengyel Zoltán, dr. Fónagy János, Mádi László és dr. Latorcai János
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2.
jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 50,0 /-750,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 50,0 /-750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1517. (970. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

490.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 593,0 /-207,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 593,0 /-207,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1728. (1087. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 7.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1087. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

491.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8.
cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 500,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1706. (958. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/958. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

492.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 300,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1974. (1142. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

493.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 300,0 /-500,0 tám./
    2  EU Kommunikációs Közalapítvány 800,0 tám.
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1382. (1654. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

494.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 144,4 /-655,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 144,4 /-655,6 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1820. (1137. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

495.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 150,0 /-650,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 150,0 /-650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1646. (1613. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 11 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

496.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 260,0 /-540,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 260,0 /-540,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1764. (792. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/792. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

497.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 700,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 700,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1716. (419. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

498.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 100,0 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 100,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2188. (424. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2809.
(424. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

499.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 175,0 /-625,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 175,0 /-625,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2042. (866. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/866. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

500.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 69,2 /-730,8 tám./
   1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 69,2 /-730,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2025. (1267. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

501.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 700,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 700,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2659. (1566. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 25.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

502.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       [2  EU Kommunikációs Közalapítvány] [ 800,0] /-800,0 tám./
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        [1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  733. (1643. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 1602. (1643. sz.

jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

503.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módo-
sítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 207,2 /-592,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 207,2 /-592,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2634. (1278. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

504.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 200,0 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 200,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2931. (1328. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 1.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

505.  Bánki Erik és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 200,0 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 200,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2285. (1687. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

506.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8.
cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 150,0 /-650,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 150,0 /-650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1358. (586. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

507.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 512,8 /-287,2 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 512,8 /-287,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1993. (1151. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

508.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módo-
sítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 423,9 /-376,1 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 423,9 /-376,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2595. (1273. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

509.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 100,0 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 100,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2934. (1330. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 1.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

510.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 500,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1857. (1457. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

511.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 200,0 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 200,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1791. (1456. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1456. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

512.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím
3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 700,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 700,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  789. (477. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 31.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

513.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 43,9 /-756,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 43,9 /-756,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  992. (463. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 2.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

514.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 750,0 /-50,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 750,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2663. (1565. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 25.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

515.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 300,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2932. (1331. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 1.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

516.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 650,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 650,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2661. (1567. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 25.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

517.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 300,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2604. (1297. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

518.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 651,6 /-148,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 651,6 /-148,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2240. (1139. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

519.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 140,5 /-659,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 140,5 /-659,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2241. (1138. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

520.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 597,6 /-202,4 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 597,6 /-202,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2035. (1161. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

521.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 561,6 /-238,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 561,6 /-238,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2036. (1164. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

522.  Dr. Géczi József Alajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 500,0 /-300,0 tám./



- 269 -

        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 500,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  378. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs), 1032.
(210. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új16.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

523.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 200,0 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 200,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1990. (1093. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

524.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása



- 270 -

       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 300,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2067. (1077. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1077. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

525.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 513,0 /-287,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 513,0 /-287,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2252. (1167. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

526.  Bernáth Ildikó és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8.
cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 933,0 /-105,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 933,0 /-105,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1349. (963. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

527.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. feje-
zet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 738,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 738,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1806. (1455. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1455. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

528.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 778,0 /-260,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 778,0 /-260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1573. (1425. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

529.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 758,0 /-280,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 758,0 /-280,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1604. (1452. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

530.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31.
jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 738,0 /-300,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 738,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2598. (1437. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

531.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 738,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 738,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2081. (1221. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"532.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
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    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 888,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 888,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2838. (1584. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím
31. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 738,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 738,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2829. (1307. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

534.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 31. jogcím-csoport 4. jog-
cím módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       4  VÁTI Kht. [1 038,0] 938,0 /-100,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 038,0] 938,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2576. (1123. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

535.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 000,0 /+8189,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 841,8] 1 592,6 /+750,8 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 248,0] 2 098,7 /+850,7 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 10 192,3 /+4001,2 kiad./
           7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások[4 200,0] 6 786,4 /+2586,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1478. (461. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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536.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 11 010,9 /-2800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 3 391,1 /-2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1439. (611. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

537.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 8 810,9 /-5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 1 191,1 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1038. (610. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc új1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

538.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. alcím 2.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
      2 Fejlesztési Alap Nógrádért 3 000,0 /+3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2974. (1002. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1002. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

539.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4.
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     2 Ormánságot felzárkóztató célelőirányzat 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  379. (1042. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs), 840.
(1042. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

540.  Szabó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím 1. jog-
cím-csoport felvételével:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    5  Vállalkozások EU pályázatainak hazai önrésze 1 000,0 /+1000,0 tám./
 1  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  25. (89. sz. jav. - 49.§ (1) új31.), 954. (89. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 2.alc új23.jcs.), 1408. (89. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2555. (89. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs), 3313.
(89. sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

541.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Már-
ta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos, Szalai Annamária és Nagy
Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím módosítását
javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 802,8 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 391,2 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2333. (291. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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542.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Már-
ta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos, Szalai Anna-
mária, Nagy Kálmán és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 809,8 /-43,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 398,2 /-43,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2335. (294. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

543.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Juhos Kata-
lin, dr. Mátrai Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs
Lajos, Szalai Annamária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 792,8 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 381,2 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2344. (286. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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544.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Már-
ta, Pálfi István, Selmeczi Gabriella, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és
Szűcs Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím módosítá-
sát javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 830,9 /-21,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 419,3 /-21,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2324. (293. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

545.  Horváthné Stukics Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9.
cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 802,8 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 391,2 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2850. (682. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 3.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

546.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Már-
ta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos, Szalai Anna-
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mária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. al-
cím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 779,8 /-73,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 368,2 /-73,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2358. (292. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

547.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Már-
ta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós és dr. Szabó Erika képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 848,8 /-4,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 437,2 /-4,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2350. (290. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 282 -

548.  Varga Mihály, Horváthné Stukics Erzsébet, Harrach Péter, Imre Zsolt, dr. Mátrai Már-
ta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 840,8 /-12,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 441,2] 429,2 /-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2361. (288. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

549.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    1  Esélyegyenlőségi Kormányhivatal [ 852,8] 830,8 /-22 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 282,6] 265,9 /-16,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 87,3] 82,0 /-5,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc),
561. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 10.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

550.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

 X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       1  Roma koordinációs és intervenciós keret [ 68,5] 100,0 /+31,5 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 68,5] 100,0 /+31,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2699. (1528. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

551.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       2  Konfliktuskezelési és jogvédő alap [ 20,5] 50,0 /+29,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,5] 50,0 /+29,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2716. (1529. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

552.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1.
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       3  Roma kulturális alap [ 134,1] 150,0 /+15,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,1] 150,0 /+15,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3065. (1552. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1552. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

553.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím
módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       3  Roma kulturális alap [ 134,1] 186,1 /+52,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,1] 186,1 /+52,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3043. (315. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

554.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1.
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       3  Roma kulturális alap [ 134,1] 200,0 /+65,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,1] 200,0 /+65,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2707. (1525. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

555.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       5  Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása [ 198,7] 398,7

/+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 82,2] 282,2 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1686. (506. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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556.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 1.
jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      1  Célelőirányzatok
       6  Nemzeti Civil Alapprogram [6 108,4] 6 600,0 /+491,6 tám./
  1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 508,4] 6 000,0 /+491,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  759. (1553. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

557.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György, Tirts Tamás és Farkas Flórián képviselők
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím mó-
dosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
          támogatása [1 135,0] 1 335,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 1 335,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2874. (312. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

558.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
           támogatása [1 135,0] 1 335,0 /+200,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 1 335,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1210. (718. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

559.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása [1 135,0] 1 500,0

/+365,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 1 500,0 /+365,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2717. (1516. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

560.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 3.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  9  Esélyegyenlőség
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      3  PHARE programok és az átmeneti támogatás programja
       1  Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési
           programok [ 38,0] 78,0 /+40,0 tám./
           1  Működési költségvetés 21,0 bev.
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 21,0] 61,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2768. (550. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/550. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

561.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 264,0] 1 200,0 /-64 tám./
        1  Működési költségvetés 6,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 796,5] 748,0 /-48,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 261,5] 246,0 /-15,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  124. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 155. (1762. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 158. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím), 161. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím), 174. (1762. sz. jav. - 1.mell. X.

4.cím), 177. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 5.cím), 426. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 1.alc), 427. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 2.alc),
549. (1762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

562.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 772,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 1 019,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2814. (1717. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

563.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 772,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 1 019,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  957. (1718. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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564.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 8 242,0 /+369,1 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 151,1] 520,2 /+369,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1231. (561. sz. jav. - 1.mell. XIV. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

565.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 724,6 /-148,3 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 971,6 /-148,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2323. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs),
2331. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2340. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2345. (1712. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2349. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2352. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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566.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 741,2 /-131,7 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 988,2 /-131,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2356. (1710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs),
2362. (1710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2368. (1710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

567.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 685,4 /-187,5 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 932,4 /-187,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2327. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs),
2330. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2337. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2341. (1713. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2347. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2351. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

568.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 772,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 1 019,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2802. (1748. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 11.jc),
2815. (1748. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 5.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

569.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 889,9 /+17,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           5  Lakástámogatás [ 13,0] 30,0 /+17,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  596. (558. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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570.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 772,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 1 019,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  780. (1741. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

571.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Nemzetbiztonsági Hivatal [7 872,9] 7 708,0 /-164,9 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 119,9] 955,0 /-164,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2357. (1711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs),
2363. (1711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2366. (1711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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572.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    2  Információs Hivatal [7 880,7] 7 573,6 /-307,1 tám./
        1  Működési költségvetés 50,0 bev.
           3  Dologi kiadások [3 407,1] 3 100,0 /-307,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  579. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

573.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    2  Információs Hivatal [7 880,7] 7 892,1 /+11,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           5  Lakástámogatás [ 8,6] 20,0 /+11,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  597. (557. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

574.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet
11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 066,6] 14 066,6 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 864,0] 1 864,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1707. (957. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/957. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

575.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 066,6] 15 327,6 /+261,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 864,0] 3 125,0 /+261,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1945. (560. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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576.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 066,6] 14 066,6 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 864,0] 1 864,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2860. (959. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/959. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

577.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 066,6] 14 066,6 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 864,0] 1 864,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2820. (960. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/960. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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578.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 066,6] 15 087,0 /+20,4 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           5  Lakástámogatás [ 15,6] 36,0 /+20,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  600. (559. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

579.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
        3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [15 066,6] 13 922,8 /-1143,8 tám./
        1  Működési költségvetés 147,6 bev.
                      3  Dologi kiadások [2 377,9] 2 234,1 /-143,8 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 864,0] 1 864,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 623. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  12  Tartalékok
    2  Céltartalékok
     1  Különféle személyi kifizetések [5 800,0] 5 373,0 /-427,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  987. (1744. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

581.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  12  Tartalékok
    2  Céltartalékok
     1  Különféle személyi kifizetések [5 800,0] 5 380,0 /-420,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  634. (654. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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582.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  12  Tartalékok
    2  Céltartalékok
     1  Különféle személyi kifizetések [5 800,0] 5 107,0 /-693,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  990. (1743. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

583.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font Sándor
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  12  Tartalékok
    2  Céltartalékok
     1  Különféle személyi kifizetések [5 800,0] 5 514,0 /-286,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2298. (213. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 78.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

584.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  1  Belügyminisztérium igazgatása
    1  Belügyminisztérium központi igazgatása [5 073,4] 4 875,7 /-197,7 tám./
        1  Működési költségvetés 27,4 bev.
           1  Személyi juttatások [3 118,9] 2 969,1 /-149,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 921,7] 873,8 /-47,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  585. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. -

1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell.

XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

585.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    3  BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal[ 318,2] 305,3 /-12,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 170,6] 160,6 /-10 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 56,7] 53,8 /-2,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 586. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. -

1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell.

XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

586.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 4. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    4  Területi Főépítészi Irodák [ 348,9] 333,5 /-15,4 tám./
        1  Működési költségvetés
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           1  Személyi juttatások [ 175,4] 163,7 /-11,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 60,7] 57,0 /-3,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. -

1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell.

XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

587.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
        5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 433,7 /-27,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 82,3 /-27,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2630. (1689. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

588.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 411,1 /-50,0 tám./
       1  Működési költségvetés
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 109,7] 59,7 /-50,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2071. (1126. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

589.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XI. fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 391,1 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 39,7 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2048. (805. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/805. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

590.  Lengyel Zoltán képviselő, valamint Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 411,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 59,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2270. (1327. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1327., 1589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

591.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 411,1 /-50,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 59,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  963. (1258. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 3320.
(1258. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3322. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) felv), 3324. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

592.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 436,6 /-24,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 85,2 /-24,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2321. (577. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/577. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

593.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
       5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 441,1 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 89,7 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  182. (763. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 1.alc új 4.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

594.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 454,6 /-6,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 231,7] 226,8 /-4,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 74,9] 73,3 /-1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 604. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. -

1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell.

XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

595.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 429,1 /-32,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 77,7 /-32,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1740. (903. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/903. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

596.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 444,1 /-17,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 92,7 /-17,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  569. (558. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

597.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 449,7 /-11,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 98,3 /-11,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  573. (557. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

598.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 440,1 /-21,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 88,7 /-21,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2265. (758. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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599.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 411,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 59,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2229. (1009. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1009. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 440,7 /-20,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 89,3 /-20,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  578. (559. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

601.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 411,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 59,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1377. (1232. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

602.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 1. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 441,9 /-19,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 90,5 /-19,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2628. (1691. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

603.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Belügyminisztérium igazgatása
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    5  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 461,1] 411,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,7] 59,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1520. (1029. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1029. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

604.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 2. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 674,2] 7 223,7 /-450,5 tám./
        1  Működési költségvetés 973,9 bev.
           1  Személyi juttatások [5 314,6] 4 944,7 /-369,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 744,9] 1 626,4 /-118,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 290,2] 1 328,1 /+37,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 607. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell.

XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

605.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
kiegészítését javasolják a következő új 3. cím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  3  Magyar Közigazgatási Intézet 124,2 /+124,2 tám./
       1  Működési költségvetés 131,5 /+131,5 bev./
           1  Személyi juttatások 149,0 /+149,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 45,5 /+45,5 kiad./
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           3  Dologi kiadások 28,0 /+28,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,8 /+25,8 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 7,4 /+7,4 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány címszámot nem jelölt, ezért 3 alcímen szerepeltetjük.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  157. (44. sz. jav. - 1.mell. X. 2.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati
bizottság, a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
ülésén nem ért egyet.

606.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 4 953,8 /-573,4 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 477,6 /-573,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2226. (1149. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

607.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítá-
sát javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 429,4 /-97,8 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           1  Személyi juttatások [2 238,5] 2 164,4 /-74,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 756,0] 732,3 /-23,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell.

XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

608.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 179,3 /-347,9 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 703,1 /-347,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1324. (1017. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 2622. (1017. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1017. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

609.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 127,2 /-400,0 tám./
      1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 651,0 /-400,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1730. (862. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs új10jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/862. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

610.  Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 027,2 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 551,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1160. (397. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs), 2121.
(397. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc új5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

611.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 145,5 /-381,7 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 669,3 /-381,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1991. (1094. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1094. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

612.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 087,2 /-440,0 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 611,0 /-440,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2045. (1483. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

613.  Varga Mihály, Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 069,3 /-457,9 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 593,1 /-457,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1834. (1179. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

614.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 027,2 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 551,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  194. (314. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs), 1219. (314.

sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2739. (314. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 7.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

615.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 227,2 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 751,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1006. (441. sz. jav. - 1.mell. XII. 4.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

616.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 4. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 127,2 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 651,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1858. (1461. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

617.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 484,2]18 684,2 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 0,3 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 562,0] 2 762,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2879. (933. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/933. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

618.  Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 484,2]18 784,2 /+300,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés 0,3 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 562,0] 2 862,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  472. (932. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/932. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

619.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 484,2]19 102,8 /+618,6 tám./
        1  Működési költségvetés 385,5 bev.
           3  Dologi kiadások [3 371,9] 3 990,5 /+618,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  629. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.
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5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"620.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és
        háttérintézményei [18 484,2] 19 158,6 /+674,4 tám./
        1  Működési költségvetés 385,5 bev.
           3  Dologi kiadások [3 371,9] 4 046,3 /+674,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1156. (503. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

621.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 484,2]18 862,3 /+378,1 tám./
        1  Működési költségvetés 385,5 bev.
           3  Dologi kiadások [3 371,9] 3 750,0 /+378,1 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  628. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

622.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 484,2]18 217,0 /-267,2 tám./
        1  Működési költségvetés 385,5 bev.
           1  Személyi juttatások [8 725,8] 8 517,8 /-208 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 774,8] 2 708,1 /-66,7 kiad./
        3  Dologi kiadások [3 371,9] 3 379,4 /+7,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

623.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        1  Országos Rendor-fokapitányság és háttérintézményei [18 484,2] 18 686,5

/+202,3 tám./
        1  Működési költségvetés 385,5 bev.
              3  Dologi kiadások [3 371,9] 3 574,2 /+202,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

624.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és
        háttérintézményei [18 484,2] 26 484,2 /+8000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 0,3 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [2 562,0] 8 562,0 /+6000,0 kiad./
           2  Felújítás [1 041,5] 3 041,5 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1464. (504. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/504. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

625.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        2  Budapesti Rendor-fokapitányság [30 218,9] 30 669,5 /+450,6 tám./
        1  Működési költségvetés 1 100,0 bev.
            3  Dologi kiadások [4 505,6] 4 956,2 /+450,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 631. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

626.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [30 218,9] 31 218,9 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 100,0 bev.
           1  Személyi juttatások [20 210,9] 20 810,9 /+600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 602,4] 6 792,4 /+190,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [4 505,6] 4 715,6 /+210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1229. (595. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

627.  Dr. Nagy Gábor Tamás, Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Deutsch Tamás,
Glattfelder Béla, Kosztolányi Dénes, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba, Rockenbauer Zoltán,
Rogán Antal, dr. Simicskó István, Tirts Tamás és Gyürk András képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [30 218,9] 31 120,0 /+901,1 tám./
        1  Működési költségvetés 1 100,0 bev.
           3  Dologi kiadások [4 505,6] 5 406,7 /+901,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1134. (499. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

628.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [30 218,9] 30 698,3 /+479,4 tám./
        1  Működési költségvetés 1 100,0 bev.
           3  Dologi kiadások [4 505,6] 4 985,0 /+479,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 632. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím
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13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

629.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [30 218,9] 30 698,3 /+479,4 tám./
        1  Működési költségvetés 1 100,0 bev.
           3  Dologi kiadások [4 505,6] 4 985,0 /+479,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 633. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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630.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Bánki Erik, dr. Mikes Éva, Körömi Attila, Kékkői
Zoltán József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
5. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    4  Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [4 274,9] 4 331,9 /+57,0 tám./
        1  Működési költségvetés 201,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 284,8] 341,8 /+57,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1135. (482. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

631.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      4  Baranya megyei Rendor-fokapitányság [4 274,9] 4 303,4 /+28,5 tám./
        1  Működési költségvetés 201,0 bev.
              3  Dologi kiadások [ 284,8] 313,3 /+28,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 637. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,



- 324 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

632.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 4. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    4  Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [4 274,9] 4 480,1 /+205,2 tám./
        1  Működési költségvetés 201,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 284,8] 490,0 /+205,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

633.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        4  Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [4 274,9] 4 490,1 /+215,2 tám./
        1  Működési költségvetés 201,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 284,8] 500,0 /+215,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.
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5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

634.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 610,0] 6 030,0 /+420,0 tám./
        1  Működési költségvetés 60,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 615,6] 1 035,6 /+420,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  581. (654. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

635.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 610,0] 5 661,6 /+51,6 tám./
        1  Működési költségvetés 60,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 615,6] 667,2 /+51,6 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 641. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

636.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 610,0] 5 634,4 /+24,4 tám./
        1  Működési költségvetés 60,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 615,6] 640,0 /+24,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

637.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        5  Bács-Kiskun megyei Rendor-fokapitányság [5 610,0] 5 671,6 /+61,6 tám./
        1  Működési költségvetés 60,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 615,6] 677,2 /+61,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

638.  Dr. Bagó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 610,0] 5 681,5 /+71,5 tám./
        1  Működési költségvetés 60,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 615,6] 687,1 /+71,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1480. (1007. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1007. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,



- 328 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

639.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Endre Sándor, Nyitray András, dr. Horváth Zsolt,
Balogh József, Ivanics István, Zsigó Róbert, dr. Fenyvesi Máté, Tóth István, dr. Szabó Erika
és dr. Kerényi János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím
módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 610,0] 5 733,1 /+123,1 tám./
        1  Működési költségvetés 60,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 615,6] 738,7 /+123,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1157. (493. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

640.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 100,5] 4 231,5 /+131,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 350,0] 481,0 /+131,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

641.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 100,5] 4 231,5 /+131,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 350,0] 481,0 /+131,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 644. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

642.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Domokos László, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth
Imre, Babák Mihály, dr. Dancsó József és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
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    6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 100,5] 4 170,5 /+70,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 350,0] 420,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1153. (492. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

643.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 100,5] 4 135,5 /+35,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 350,0] 385,0 /+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 645. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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644.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
     7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-
        főkapitányság [7 382,5] 7 669,5 /+287,0 tám./
        1  Működési költségvetés 193,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 560,3] 847,3 /+287,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

645.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-
       főkapitányság [7 382,5] 7 438,5 /+56,03 tám./
        1  Működési költségvetés 193,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 560,3] 616,3 /+56,03 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 648. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

646.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 7. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-
     főkapitányság [7 382,5] 7 642,2 /+259,7 tám./
        1  Működési költségvetés 193,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 560,3] 820,0 /+259,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

647.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, Lenártek
András, Molnár Oszkár, dr. Hörcsik Richárd, Tállai András, dr. Fónagy János és Steinerné
Vasvári Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím módosí-
tását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
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    7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-
        főkapitányság [7 382,5] 7 494,6 /+112,1 tám./
        1  Működési költségvetés 193,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 560,3] 672,4 /+112,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1155. (497. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

648.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 136,1] 4 178,3 /+42,18 tám./
        1  Működési költségvetés 64,8 bev.
           3  Dologi kiadások [ 421,4] 463,6 /+42,18 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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649.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Farkas Sándor, Vincze László, Lázár János, Dobó
László, Nógrádi Zoltán, dr. Rákos Tibor és dr. Bartha László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 136,1] 4 220,4 /+84,3 tám./
        1  Működési költségvetés 64,8 bev.
           3  Dologi kiadások [ 421,4] 505,7 /+84,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1151. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

650.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 136,1] 4 681,4 /+545,3 tám./
        1  Működési költségvetés 64,8 bev.
           1  Személyi juttatások [2 848,2] 3 201,2 /+353,0 kiad./
        1  Működési költségvetés 64,8 bev.
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 931,3] 1 065,9 /+134,6 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 421,4] 479,1 /+57,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2765. (1574. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1574. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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651.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 136,1] 4 224,7 /+88,6 tám./
        1  Működési költségvetés 64,8 bev.
           3  Dologi kiadások [ 421,4] 510,0 /+88,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

652.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 8. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 136,1] 4 224,7 /+88,6 tám./
        1  Működési költségvetés 64,8 bev.
           3  Dologi kiadások [ 421,4] 510,0 /+88,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

653.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 9. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [3 981,0] 3 996,7 /+15,7 tám./
        1  Működési költségvetés 199,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 459,3] 475,0 /+15,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

38.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

654.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 5. cím 9. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [3 981,0] 4 440,3 /+459,3 tám./
        1  Működési költségvetés 199,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 459,3] 918,6 /+459,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  227. (1336. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

655.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Gógl Árpád, Schmidt Ferenc, Lengyel Zoltán,
Cserna Gábor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 9. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [3 981,0] 4 072,9 /+91,9 tám./
        1  Működési költségvetés 199,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 459,3] 551,2 /+91,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1180. (484. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

656.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [3 981,0] 4 016,7 /+35,7 tám./
        1  Működési költségvetés 199,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 459,3] 495,0 /+35,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.
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5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [3 981,0] 4 026,9 /+45,93 tám./
        1  Működési költségvetés 199,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 459,3] 505,2 /+45,93 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 662. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

658.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  5  Rendőrség
    10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[3 839,9] 3 893,5 /+53,6 tám./
        1  Működési költségvetés 125,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 441,8] 495,4 /+53,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1491. (1315. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

659.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 10. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[3 839,9] 3 858,1 /+18,2 tám./
        1  Működési költségvetés 125,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 441,8] 460,0 /+18,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc),
682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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660.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      10  Győr-Moson-Sopron megyei
           Rendőr-főkapitányság [3 839,9] 3 892,6 /+52,7 tám./
        1  Működési költségvetés 125,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 441,8] 494,5 /+52,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

661.  Szijjártó Péter, Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Áder János, dr. Szájer József,
Szakács Imre, dr. Pap János, Ivanics Ferenc, Ágota Gábor és Birkás Tivadar képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[3 839,9] 3 928,3 /+88,4 tám./
        1  Működési költségvetés 125,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 441,8] 530,2 /+88,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1179. (485. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

662.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[3 839,9] 3 884,1 /+44,18 tám./
        1  Működési költségvetés 125,4 bev.
           3  Dologi kiadások [ 441,8] 486,0 /+44,18 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 664. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

663.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 427,7] 5 637,4 /+209,7 tám./
        1  Működési költségvetés 55,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 409,1] 618,8 /+209,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.
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5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

664.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 427,7] 5 468,6 /+40,91 tám./
        1  Működési költségvetés 55,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 409,1] 450,0 /+40,91 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

665.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Kósa Lajos, Halász János, Láyer József, dr. Vitányi
István, Arnóth Sándor, dr. Pósán László, dr. Tiba István, Márton Attila, Kiss Attila, Kocsis
Róbert, Pálfi István és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
5. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  5  Rendőrség
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 427,7] 5 509,5 /+81,8 tám./
        1  Működési költségvetés 55,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 409,1] 490,9 /+81,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1167. (483. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

666.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 427,7] 5 727,7 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Felújítás 300,0 /+300,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadási előirányzatot is változtatni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  336. (32. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

667.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 11. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  5  Rendőrség
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 427,7] 5 618,6 /+190,9 tám./
        1  Működési költségvetés 55,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 409,1] 600,0 /+190,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc),
682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

668.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 072,8] 3 098,8 /+25,95 tám./
        1  Működési költségvetés 39,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 259,5] 285,4 /+25,95 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 676. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

669.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 12. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 072,8] 3 157,8 /+85,0 tám./
        1  Működési költségvetés 39,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 259,5] 344,5 /+85,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc),
682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

670.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Homa János és Horváth László képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 072,8] 3 124,7 /+51,9 tám./
        1  Működési költségvetés 39,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 259,5] 311,4 /+51,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1178. (486. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

671.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. al-
cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 072,8] 3 158,0 /+85,2 tám./
        1  Működési költségvetés 39,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 259,5] 344,7 /+85,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1476. (1006. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1006. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

672.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 072,8] 3 157,8 /+85,0 tám./
        1  Működési költségvetés 39,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 259,5] 344,5 /+85,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.
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5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

673.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei
         Rendőr-főkapitányság [4 366,3] 4 446,3 /+80,0 tám./
        1  Működési költségvetés 61,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 1,5] 81,5 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  219. (1417. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

674.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-
         főkapitányság [4 366,3] 4 546,2 /+179,9 tám./
        1  Működési költségvetés 61,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 315,1] 495,0 /+179,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

675.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei
          Rendőr-főkapitányság [4 366,3] 4 426,3 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés 61,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 1,5] 61,5 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  221. (1418. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

676.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím
módosítását javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei
         Rendőr-főkapitányság [4 366,3] 4 397,8 /+31,51 tám./
        1  Működési költségvetés 61,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 315,1] 346,6 /+31,51 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 679. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

677.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei
             Rendőr-főkapitányság [4 366,3] 4 526,2 /+159,9 tám./
        1  Működési költségvetés 61,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 315,1] 475,0 /+159,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

678.  Varga Mihály, Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Járvás István, Búsi Lajos, Szalay
Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. al-
cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-
          főkapitányság [4 366,3] 4 429,3 /+63,0 tám./
        1  Működési költségvetés 61,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 315,1] 378,1 /+63,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1145. (494. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

679.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    14  Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság[3 090,7] 3 126,4 /+35,7 tám./
        1  Működési költségvetés 83,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 357,0] 392,7 /+35,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.
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- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

680.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      14  Komárom-Esztergom megyei
           Rendőr-főkapitányság [3 090,7] 3 128,7 /+38,0 tám./
        1  Működési költségvetés 83,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 357,0] 395,0 /+38,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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681.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Latorcai János és Lázár Mózes képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    14  Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság[3 090,7] 3 162,1 /+71,4 tám./
        1  Működési költségvetés 83,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 357,0] 428,4 /+71,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1148. (487. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

682.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    14  Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság[3 090,7] 3 143,7 /+53,0 tám./
        1  Működési költségvetés 83,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 357,0] 410,0 /+53,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

683.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Surján László, Balla Mihály Tibor és Becsó
Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását ja-
vasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 598,9] 2 652,9 /+54,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 270,0] 324,0 /+54,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1137. (488. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

684.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 598,9] 2 625,9 /+27,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 270,0] 297,0 /+27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 688. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.



- 354 -

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

685.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 15. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 598,9] 2 628,9 /+30,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 270,0] 300,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 689. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

686.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15.
alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 598,9] 2 798,9 /+200,0 tám./
    1  Működési költségvetés 37,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 270,0] 470,0 /+200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2150. (1657. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 41.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

687.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 598,9] 2 633,9 /+35,0 tám./
        1  Működési költségvetés 37,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 270,0] 305,0 /+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

688.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím
módosítását javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 8 669,1 /+95,94 tám./
        1  Működési költségvetés 231,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 959,4] 1 055,3 /+95,94 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 697. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

689.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 8 633,8 /+60,6 tám./
        1  Működési költségvetés 231,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 959,4] 1 020,0 /+60,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 695.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

690.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 9 773,2 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 231,0 bev.
           1  Személyi juttatások [5 913,1] 6 504,4 /+591,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 928,2] 2 121,0 /+192,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 959,4] 1 159,4 /+200,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 3,5] 149,4 /+145,9 kiad./
         2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 70,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1303. (844. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 2911. (844. sz.

jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/844. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

691.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Harrach Péter, Imre Zsolt, Tóth Gábor, Czerván
György, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Pánczél Károly, Szűcs Lajos, dr. Czira Szabolcs,
Erdész Zoltán, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Selmeczi Gabriella, Szabó Ferenc és dr.
Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím mó-
dosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 8 765,1 /+191,9 tám./
        1  Működési költségvetés 231,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 959,4] 1 151,3 /+191,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1146. (495. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

692.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 9 773,2 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 231,0 bev.
           1  Személyi juttatások [5 913,1] 6 504,4 /+591,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 928,2] 2 121,0 /+192,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 959,4] 1 159,4 /+200,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 3,5] 149,4 /+145,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2920. (846. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/846. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

693.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 8 663,8 /+90,6 tám./
        1  Működési költségvetés 231,0 bev.
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           3  Dologi kiadások [ 959,4] 1 050,0 /+90,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

694.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 573,2] 8 643,2 /+70,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 70,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1299. (845. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/845. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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695.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 17. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 462,5] 4 553,3 /+90,8 tám./
        1  Működési költségvetés 80,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 484,2] 575,0 /+90,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

696.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Szabó József, dr. Gruber Attila, Kuzma László, dr.
Mátrai Márta és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 5. cím 17. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 462,5] 4 559,3 /+96,8 tám./
        1  Működési költségvetés 80,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 484,2] 581,0 /+96,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1154. (491. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/491. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

697.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 17. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 462,5] 4 510,9 /+48,42 tám./
        1  Működési költségvetés 80,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 484,2] 532,6 /+48,42 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

698.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 17. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 462,5] 4 560,7 /+98,2 tám./
        1  Működési költségvetés 80,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 484,2] 582,4 /+98,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.
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5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

699.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 18. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
       18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
            Rendőr-főkapitányság [5 082,2] 5 269,1 /+186,9 tám./
        1  Működési költségvetés 174,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 418,1] 605,0 /+186,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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700.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Karakó László, Tóth András, dr. Papcsák Fe-
renc, dr. Simicskó István, Borkó Károly, Szabó István, Lengyel János, Kozma Péter, Mádi
László és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18.
alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-
          főkapitányság [5 082,2] 5 165,8 /+83,6 tám./
        1  Működési költségvetés 174,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 418,1] 501,7 /+83,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1152. (490. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

701.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 18. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-
          főkapitányság [5 082,2] 5 264,1 /+181,9 tám./
        1  Működési költségvetés 174,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 418,1] 600,0 /+181,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 703. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

702.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
        18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-
             főkapitányság [5 082,2] 5 124,0 /+41,8 tám./
        1  Működési költségvetés 174,3 bev.
            3  Dologi kiadások [ 418,1] 459,9 /+41,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 704. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

703.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 19. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 157,1] 3 168,8 /+11,7 tám./
        1  Működési költségvetés 137,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 348,3] 360,0 /+11,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím
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9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 709. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

704.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 19. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 157,1] 3 191,9 /+34,83 tám./
        1  Működési költségvetés 137,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 348,3] 383,1 /+34,83 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 708. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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705.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 19. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
       19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 157,1] 3 174,9 /+17,8 tám./
        1  Működési költségvetés 137,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 348,3] 366,1 /+17,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

706.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Braun Márton, Tóth Ferenc, Potápi Árpád, Fe-
hérvári Tamás és Koltai Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 19. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 157,1] 3 226,8 /+69,7 tám./
        1  Működési költségvetés 137,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 348,3] 418,0 /+69,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1147. (498. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

707.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Sági József, Básthy Tamás, Kovács Ferenc, Bebes
István, dr. Gyimesi József és Horváthné Stukics Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 012,9] 3 076,6 /+63,7 tám./
        1  Működési költségvetés 92,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 318,4] 382,1 /+63,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1149. (500. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

708.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 20. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 012,9] 3 044,7 /+31,84 tám./
        1  Működési költségvetés 92,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 318,4] 350,2 /+31,84 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

709.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 20. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 012,9] 3 124,5 /+111,6 tám./
        1  Működési költségvetés 92,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 318,4] 430,0 /+111,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

710.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
       20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 012,9] 3 124,5 /+111,6 tám./
        1  Működési költségvetés 92,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 318,4] 430,0 /+111,6 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

711.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
       21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [3 913,3] 3 930,5 /+17,2 tám./
        1  Működési költségvetés 166,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 420,8] 438,0 /+17,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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712.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Bóka István, dr. Kovács Zoltán, Lasztovicza Je-
nő, Gyapay Zoltán és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
5. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [3 913,3] 3 997,5 /+84,2 tám./
        1  Működési költségvetés 166,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 420,8] 505,0 /+84,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1171. (481. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

713.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 21. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [3 913,3] 3 942,5 /+29,2 tám./
        1  Működési költségvetés 166,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 420,8] 450,0 /+29,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 718. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 21. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [3 913,3] 3 955,4 /+42,08 tám./
        1  Működési költségvetés 166,1 bev.
           3  Dologi kiadások [ 420,8] 462,9 /+42,08 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 716. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

715.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
       22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 265,6] 3 394,0 /+128,4 tám./
        1  Működési költségvetés 95,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 286,6] 415,0 /+128,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.
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XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 21.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

716.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 265,6] 3 294,3 /+28,66 tám./
        1  Működési költségvetés 95,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 286,6] 315,3 /+28,66 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  572. (1708. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc), 579. (1708. sz.

jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc), 623. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 625. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 631. (1708. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 637. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 643. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 645. (1708. sz. jav.

- 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 648. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 657. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 662. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 664. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 668. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 676. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 679. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 684. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 688. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 697. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 702. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 704. (1708. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 708. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 714. (1708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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717.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Nógrádi
László, Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 265,6] 3 322,9 /+57,3 tám./
        1  Működési költségvetés 95,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 286,6] 343,9 /+57,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1141. (489. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/489. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

718.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 22. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 265,6] 3 389,0 /+123,4 tám./
        1  Működési költségvetés 95,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 286,6] 410,0 /+123,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 720. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

719.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    23  Készenléti Rendőrség [7 536,2] 7 820,2 /+284,0 tám./
        1  Működési költségvetés 629,2 bev.
           3  Dologi kiadások [1 138,6] 1 422,6 /+284,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

720.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 23. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    23  Készenléti Rendőrség [7 536,2] 7 757,0 /+220,8 tám./
        1  Működési költségvetés 629,2 bev.
           3  Dologi kiadások [1 138,6] 1 359,4 /+220,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
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(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

721.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 24. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    24  Köztársasági  Őrezred [6 725,9] 6 816,0 /+90,1 tám./
        1  Működési költségvetés 139,6 bev.
           1  Személyi juttatások [4 782,0] 4 841,4 /+59,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 529,4] 1 550,1 /+20,7 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 554,1] 564,1 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1515. (43. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

722.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 5. cím 24. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
      24  Köztársasági  Őrezred [6 725,9] 6 861,8 /+135,9 tám./
        1  Működési költségvetés 139,6 bev.
           3  Dologi kiadások [ 554,1] 690,0 /+135,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 2556. (118. sz. jav. - 1.mell. XXII.

26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

723.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5.
cím 24. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    24  Köztársasági  Őrezred [6 725,9] 6 756,8 /+30,9 tám./
        1  Működési költségvetés 139,6 bev.
           3  Dologi kiadások [ 554,1] 585,0 /+30,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 1514. (42. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

724.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Határőrség
    1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [5 611,1] 5 601,1 /-10 tám./
       1  Működési költségvetés 62,7 bev.
           1  Személyi juttatások [2 164,0] 2 156,4 /-7,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 624,8] 622,4 /-2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

725.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 6. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Határőrség
    1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
         1  Gyékényesi közúti határátkelő építése I. ütem 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2523. (227. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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726.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Határőrség
    2  Határőrigazgatóságok [34 178,0] 34 158,1 /-19,9 tám./
        1  Működési költségvetés 383,0 bev.
           1  Személyi juttatások [24 095,7] 24 080,7 /-15 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [7 887,2] 7 882,3 /-4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 1.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

727.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 11 061,5 tám.
        1  Működési költségvetés 400,7 bev.
           3  Dologi kiadások [2 271,9] 2 521,9 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2434. (694. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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728.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  8  Távközlési Szolgálat [2 021,7] 2 017,1 /-4,6 tám./
       1  Működési költségvetés 409,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 628,6] 625,1 /-3,5 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 204,3] 203,2 /-1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 2.alc), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

16.cím), 777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím

2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

729.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
      Választási Hivatal [19 890,8] 19 740,8 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 157,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  394. (1369. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

730.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal [19 890,8] 19 748,1 /-
142,7 tám./
       1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           1  Személyi juttatások [1 834,0] 1 725,9 /-108,1 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 612,8] 578,2 /-34,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

731.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
    Hivatal [19 890,8] 18 618,8 /-1272,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 035,0 /-272,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2238. (1082. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1082. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

732.  Domokos László, Farkas Sándor, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Vígh Ilona, Erdős
Norbert, Végh László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 19 190,8 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 607,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1672. (1600. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új22 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

733.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 17 090,8 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 507,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  502. (1643. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc),
1602. (1643. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

734.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre és
dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolják:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
        Választási Hivatal [19 890,8] 18 590,8 /-1300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 007,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1670. (1622. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 21jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

735.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
    Választási Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1537. (1084. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1084. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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736.  Kékkői Zoltán József, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László és Tóth Imre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 17 390,8 /-2500,0 tám./
      1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  441. (1056. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

737.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1591. (999. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/999. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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738.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
        Választási Hivatal [19 890,8] 19 190,8 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 167,6 /-500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 107,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  180. (1182. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 1.alc új 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

739.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
       Hivatal [19 890,8] 17 390,8 /-2500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1747. (1027. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1027. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

740.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
     Választási Hivatal [19 890,8] 18 790,8 /-1100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 207,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1008. (442. sz. jav. - 1.mell. XII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

741.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 19 819,0 /-71,8 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 235,2 /-71,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  340. (1375. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 21.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

742.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
      Választási Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 542,6 /-1125,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 932,0 /-375,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1584. (1321. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

743.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosí-
tását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
        Választási Hivatal [19 890,8] 18 890,8 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1765. (971. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

744.  Kékkői Zoltán József, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László és Tóth Imre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
     Hivatal [19 890,8] 17 090,8 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 507,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1040. (1054. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 5.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1054. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

745.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 18 890,8 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1788. (1322. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

746.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 17 090,8 /-2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 507,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1055. (1060. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc),
2676. (1060. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

747.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba, Pokorni Zoltán,
Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és
dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 16 890,8 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 417,6 /-2250,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 557,0 /-750,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1631. (1623. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

748.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
     Választási Hivatal [19 890,8] 19 390,8 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 167,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1613. (1503. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

749.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 19 291,1 /-599,7 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 067,9 /-599,7 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  389. (1555. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 6.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

750.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 19 555,1 /-335,7 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 331,9 /-335,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1350. (1554. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1554. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

751.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 18 329,8 /-1561,0 tám./
      1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 746,0 /-561,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1986. (1089. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1089. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

752.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
         Választási
      Hivatal [19 890,8] 18 864,2 /-1026,6 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 934,8 /-732,8 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 013,2 /-293,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1845. (978. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 20jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

753.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 18 428,8 /-1462,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
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           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 845,0 /-462,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1985. (1088. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1088. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

754.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
      Választási Hivatal [19 890,8] 18 890,8 /-1000,0 tám./
     1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
          3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1352. (1634. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs új 5. jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

755.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert,
Arnóth Sándor, Kiss Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Pálfi István
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
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        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1674. (764. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új24jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

756.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 567,6 /-100,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1376. (1039. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1039. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

757.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
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      Választási Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  467. (462. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs 12.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

758.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
    Választási Hivatal [19 890,8] 18 463,8 /-1427,0 tám./
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 880,0 /-427,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  988. (453. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

759.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
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        Választási Hivatal [19 890,8] 19 399,2 /-491,6 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 176,0 /-491,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  556. (1553. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 6.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

760.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási
      Hivatal [19 890,8] 17 790,8 /-2100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 207,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2172. (279. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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761.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
     1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
       3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1589. (998. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/998. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

762.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
      Választási Hivatal [19 890,8] 18 690,8 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 107,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1671. (1564. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 21.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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763.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását
javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
     Választási Hivatal [19 890,8] 18 690,8 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 2 107,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  991. (454. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

764.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
        Választási Hivatal [19 890,8] 18 853,8 /-1037,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 967,6 /-700,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 970,0 /-337,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1768. (1102. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

765.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 18 090,8 /-1800,0 tám./
      1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 507,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1541. (1085. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1085. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

766.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
      Választási Hivatal [19 890,8] 19 790,8 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 21 567,6 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  382. (1383. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

767.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
     Választási Hivatal [19 890,8] 18 390,8 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 167,6 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1803. (1635. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

768.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
     Választási Hivatal [19 890,8] 17 890,8 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 167,6 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  989. (1011. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1011. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

769.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím
módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
     Választási Hivatal [19 890,8] 17 490,8 /-2400,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 907,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  41. (598. sz. jav. - 63.§ új(1)), 89. (598. sz. jav. - 1.mell. I.

új16.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

770.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert,
Kiss Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Pálfi István képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
       Választási Hivatal [19 890,8] 15 390,8 /-4500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 17 667,6 /-4000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 807,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1633. (767. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9.jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

771.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím módosítá-
sát javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
      Hivatal [19 890,8] 18 503,8 /-1387,0 tám./
      1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 280,6 /-1387,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1441. (1078. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új 3jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1078. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

772.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11.
cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
        Hivatal [19 890,8] 17 090,8 /-2800,0 tám./
       1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 19 667,6 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 307,0] 1 507,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  775. (590. sz. jav. - 1.mell. XI. 14.cím 1.alc), 1756. (590. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

773.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
      Választási Hivatal [19 890,8] 18 890,8 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 960,0 bev.
           3  Dologi kiadások [21 667,6] 20 667,6 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2051. (1626. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1626. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

774.  Dr. Gál Zoltán és dr. Világosi Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 13. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  13  BM Központi Kórház és intézményei [1 265,8] 1 565,8 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 769,5 bev.
           3  Dologi kiadások [ 950,6] 1 250,6 /+300,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2538. (85. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

775.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 14.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Központi Gazdasági Főigazgatóság
    1  Központi Gazdasági Főigazgatóság és
       háttérintézményei [2 467,8] 2 267,8 /-200,0 tám./
       1  Működési költségvetés 1 886,3 bev.
           1  Személyi juttatások [2 104,4] 1 954,4 /-150,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 693,7] 643,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  772. (590. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 1756. (590. sz. jav.

- 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

776.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 16. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  16  Országos Atomenergia Hivatal [ 396,5] 358,2 /-38,3 tám./
        1  Működési költségvetés 1 384,6 bev.
           1  Személyi juttatások [ 597,1] 568,1 /-29 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 195,2] 185,9 /-9,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.
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6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím),
777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

777.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 17. cím módo-
sítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ[ 258,9] 252,8 /-6,1 tám./
      1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 94,6] 90,0 /-4,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 30,7] 29,2 /-1,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím),
776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

778.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 17.
cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs
        Központ [ 258,9] 448,9 /+190,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 90,0] 280,0 /+190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  214. (480. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,



- 405 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

779.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  18  Oktatási igazgatóság
    1  BM Oktatási Főigazgatóság [ 640,3] 635,9 /-4,4 tám./
       1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 260,1] 256,8 /-3,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 62,1] 61,0 /-1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím),
776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím), 777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 781. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 2.alc) pont-
jaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

780.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  18  Oktatási igazgatóság
    2  Tanintézetek [5 697,5] 5 797,5 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 482,3 bev.
           3  Dologi kiadások [1 438,8] 1 538,8 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  570. (1741. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

781.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  18  Oktatási igazgatóság
    2  Tanintézetek [5 697,5] 5 694,6 /-2,9 tám./
        1  Működési költségvetés 482,3 bev.
           1  Személyi juttatások [3 571,2] 3 569,0 /-2,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 159,8] 1159,1 /-0,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  584. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 585. (1763. sz.

jav. - 1.mell. XI. 1.cím 3.alc), 586. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 4.alc), 594. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 604. (1763. sz. jav.

- 1.mell. XI. 2.cím), 607. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 622. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 724. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI.

6.cím 1.alc), 726. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 2.alc), 728. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 8.cím), 730. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím),
776. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 16.cím), 777. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 17.cím), 779. (1763. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 1.alc) pont-
jaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

782.  Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
18. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  18  Oktatási igazgatóság
    3  BM Nemzetközi Oktatási Központ [ 263,0] 210,3 /-52,7 tám./
        1  Működési költségvetés 486,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 221,2] 181,2 /-40,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 70,4] 57,7 /-12,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2147. (389. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

783.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím
5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     5  Lakáscélú beruházás [ 613,9] 818,9 /+205,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           5  Lakástámogatás [ 613,9] 818,9 /+205,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2887. (922. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/922. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

784.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     6 Bérlakásépítés Nagykörű községben 60,0 /+60,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  485. (1177. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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785.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     6 Kapuvári Rendészeti Igazgatóság 120,0 /+120,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1249. (1362. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

786.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7  Berettyóújfalui Önkormányzati Tűzoltóság építési
           beruházás 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2501. (818. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/818. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

787.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 69. jogcím-csoport felvé-
telével:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     69  Rákócziújfalu község 5 db szolgálati lakás építése 35,0 /+35,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
            4 Kormányzati beruházás 35,0 /+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3061. (1543. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

788.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     7  Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása [ 200,0] 300,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 120,0] 220,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  197. (230. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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789.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19.
cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     31  Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása[ 150,0] 250,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 250,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  512. (477. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

790.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19.
cím 2. alcím 52. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     52  Köztisztviselői továbbképzési rendszer és
           közigazgatási vezetőképzés működési feltételei[1 240,0] 1 640,0 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 25,0] 425,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  215. (479. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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791.  Dr. Martonosi György és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 19. cím 2. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     58  Állami Támogatású Bérlakás Program [7 000,0] 20 000,0 /+13000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 000,0] 20 000,0 /+13000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1448. (1513. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

792.  Varga Mihály, Tállai András, dr. Fónagy János, Domokos László, Lasztovicza Jenő és
dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 58.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     58  Állami Támogatású Bérlakás Program [7 000,0] 22 000,0 /+15000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 000,0] 22 000,0 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1405. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 1414.
(305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 1417. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 1428. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

5.alc 1.jcs), 1519. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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793.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19.
cím 2. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     58  Állami Támogatású Bérlakás Program [7 000,0] 11 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 000,0] 11 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2962. (478. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

794.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 19. cím 2. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     59  Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépüle-
tek energiakorszerűsítésére, felújítására) [2 000,0] 3 050,0 /+1050,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 000,0] 3 050,0 /+1050,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  830. (54. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs), 1401.
(54. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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795.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 19. cím 2. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     59  Lakóépületek energiamegtakarítási programja
           (iparosított technológiával készült lakóépületek
            energiakorszerűsítésére, felújítására) [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3033. (55. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

796.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása] [ 25,0] /-25,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 25,0] /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2653. (514. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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797.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
63. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
      Egyesületének (ACEEEO) támogatása] [ 25,0] /-25,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 25,0] /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2697. (1298. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 14.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

798.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők]
      [Egyesületének (ACEEEO) támogatása] [ 25,0] /-25,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 25,0] /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2656. (748. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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799.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
63. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
      Egyesületének (ACEEEO) támogatása] [ 25,0] /-25,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 25,0] /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2694. (1296. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

800.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 15,0 /-10,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 15,0 /-10 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  181. (1183. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 1.alc új 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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801.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 7,0 /-18,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 7,0 /-18,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2028. (1152. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

802.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 1,5 /-23,5 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 1,5 /-23,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1773. (869. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/869. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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803.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 5,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 5,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2688. (310. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

804.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 15,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 15,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  76. (1377. sz. jav. - 1.mell. I. 6.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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805.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
      Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 15,9 /-9,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 15,9 /-9,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2625. (1045. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1045. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

806.  Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 3,0 /-22,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 3,0 /-22,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2650. (827. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 14 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

807.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
63. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 1,0 /-24,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 1,0 /-24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1576. (1429. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

808.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
         Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 20,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 20,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2292. (580. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

809.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
63. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 4,0 /-21,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 4,0 /-21,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2633. (1247. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

810.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
63. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 17,0 /-8,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 17,0 /-8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1634. (1672. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 9 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1672. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

811.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 1,8 /-23,2 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 1,8 /-23,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1783. (1337. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

812.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
63. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
     Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 13,0 /-12,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 13,0 /-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2869. (900. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs új5jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/900. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

813.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
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           Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 18,0 /-7,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 18,0 /-7,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2796. (361. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

814.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők
        Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 25,0] 15,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 15,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2577. (1176. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 12 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

815.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím 64. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
    [ 64  IDEA program támogatása] [ 40,0] /-40,0 tám./
       [ 1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 40,0] /-40,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1570. (1323. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

816.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
64. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [64  IDEA program támogatása] [ 40,0] /-40,0 tám./
       [1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 40,0] /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1365. (1491. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 20.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1491. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

817.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
19. cím 2. alcím 64. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [64  IDEA program támogatása] [ 40,0] /-40,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 40,0] /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1967. (407. sz. jav. - 1.mell. XX. 8.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

818.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 64. jogcím-csoport elhagyá-
sát javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     [64  IDEA program támogatása] [ 40,0] /-40,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 40,0] /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2692. (309. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

819.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 19. cím 2. alcím 64. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     64  IDEA program támogatása [ 40,0] 19,0 /-21,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 19,0 /-21,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1839. (1538. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

820.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 19. cím 2. alcím 64. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     64  IDEA program támogatása [ 40,0] 10,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 10,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1397. (1223. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 42 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

821.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 64. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     64  IDEA program támogatása [ 40,0] 13,0 /-27,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 13,0 /-27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2027. (1156. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

822.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 19. cím 2. alcím 64. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     64  IDEA program támogatása [ 40,0] 30,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 30,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  384. (1370. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

823.  Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 69. jog-
cím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
    69  A debreceni Jókai utcai költségalapú bérlakás
           támogatása 180,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  103. (749. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

824.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     69  A nagyalásonyi önkormányzat épületek felújítása 10,0 /+10,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1929. (893. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/893. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

825.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     69  Az apácatornyai polgármesteri hivatal felújítása 5,0 /+5,0 tám./
        2  Felhalmozási kötségvetés
           2  Felújítás 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1930. (894. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/894. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

826.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     69  Az iszkázi polgármesteri hivatal felújítása 3,0 /+3,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 3,0 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1924. (895. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

827.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     69  A Vid települési önkormányzat épületeinek
            felújítása 5,0 /+5,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1932. (896. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

828.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     69  Györ-Moson-Sopron Megye kistelepülési
          önkormányzatainak ISO szabvány megszerzéséhez
           nvújtott támogatás 190,0 /+190,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 190,0 /+190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1251. (1310. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

829.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
       69 Ajkai szociális bérlakás-létesítési program I. ütem 140,0 /+140,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1 Intézményi beruházási kiadások 140,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1293. (904. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 2309. (904. sz.

jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/904. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

830.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 69. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     69  Lakbértámogatási program
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  794. (54. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 59.jcs), 1401.
(54. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

831.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 70. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     70  Máriapócsi 100 férőhelyes óvoda, étterem, 300 adagos
       konyha, isk. és óvodai könyvtár építése 1. ütem 41,0 /+41,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 41,0 /+41,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2389. (787. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/787. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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832.  Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 70. jog-
cím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     70  A debreceni „Fecskeház” támogatása 132,5 /+132,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 132,5 /+132,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1238. (753. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/753. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

833.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 71. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     71  Mérk település - 100 férőhelyes óvoda és étterem, 300
            adagos konyha és étterem építése I. ütem 79,0 /+79,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 79,0 /+79,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2391. (786. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 432 -

834.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 72. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     72  Nyírbogáti önkorm. iskolarész felújítása és bővítése 350
          adagos konyhával, étteremmel - I. ütem 23,0 /+23,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 23,0 /+23,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2390. (785. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/785. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

835.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 73. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     73  Nyírbátori idősek otthona bővítése - I. ütem 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2388. (788. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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836.  Font Sándor, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [ 760,0] 1 000,0 /+240,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 760,0] 1 000,0 /+240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (168. sz. jav. - 34.§ (12) b)), 190. (168. sz. jav. - 1.mell.

X. 7.cím 2.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

837.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 14. al-
cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [ 760,0] 860,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 760,0] 860,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1876. (464. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

838.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
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zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19.
cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 280,9 /-500,0 kiad./

[ 780,9] 280,9 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1372. (593. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

839.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 40,9 /-740,0 kiad./

[ 780,9] 40,9 /-740,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2069. (1388. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

840.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím
16. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 80,9 /-700,0 kiad./

[ 780,9] 80,9 /-700,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  379. (1042. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs), 539.
(1042. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc új 2. jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

841.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 580,9 /-200,0 kiad./

[ 780,9] 580,9 /-200,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2087. (1406. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs),
2494. (1406. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

842.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 610,9 /-170,0 kiad./

[ 780,9] 610,9 /-170,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2064. (1386. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

843.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 630,9 /-150,0 kiad./

[ 780,9] 630,9 /-150,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2040. (1480. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs),
2497. (1480. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

844.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 5,0 /-775,9 kiad./

[ 780,9] 5,0 /-775,9 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1253.
(284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284.

sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115.
(284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461.
(284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

845.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 5,0 /-775,9 kiad./

[ 780,9] 5,0 /-775,9 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1216. (423. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2201. (423. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2808. (423. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

846.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím
16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 5,0 /-775,9 kiad./

[ 780,9] 5,0 /-775,9 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  129. (1611. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1640. (1611.

sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 10 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

847.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 16.
alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Fejezeti tartalék [ 780,9] 55,9 /-725,0 kiad./

[ 780,9] 55,9 /-725,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1644. (1642. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 11jcs),
1901. (1642. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

848.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím kiegészí-
tését javasolja a következő új 21. alcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Ajkai Fecskeház építése 69,0 /+69,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 69,0 /+69,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1913. (898. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/898. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

849.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím kiegészí-
tését javasolja a következő új 69. alcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    69  Ajkai lakóépületek energiaracionalizálási programja 5,0 /+5,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2305. (901. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/901. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

850.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     6  Fővárosi veszélyes gyűjtőkémények cseréje 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1102. (585. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

851.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási
           feladatok [8 488,7] 9 025,3 /+536,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  856. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

852.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok [8 488,7] 12 588,7

/+4100 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány költségvetési kihatása, illetve 4. sz. melléklettel való kapcsolata
vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3113. (223. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3117. (223. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

853.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási
           feladatok [8 488,7] 9 337,6 /+848,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 855. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.
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23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

854.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási
          feladatok [8 488,7] 9 298,0 /+809,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  857. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

855.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     12  Gyermekvédelmi szakellátás [7 575,6] 8 333,2 /+757,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

856.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     12  Gyermekvédelmi szakellátás [7 575,6] 7 966,6 /+391,0 kiad./



- 445 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 860.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

857.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     12  Gyermekvédelmi szakellátás [7 575,6] 8 316,6 /+741,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A mód. indítvány költségvetési kihatása, illetve 4. sz. melléklettel való kapcsolata
vizsgálandó.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 859.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

858.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     13  Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
           intézményi ellátás [9 927,6] 11 118,9 /+1191,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 863. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
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3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

859.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     13  Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
           intézményi ellátás [9 927,6] 10 895,2 /+967,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

860.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
       13  Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás[9 927,6] 10 447,6

/+520,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

861.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
14. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     14  Nappali szociális intézményi ellátás [3 110,6] 3 412,3 /+301,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

862.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 1. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     14  Nappali szociális intézményi ellátás [3 110,6] 4 610,6 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3132. (222. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3134. (222. sz. jav.

- 3.mell. 14. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

863.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     14  Nappali szociális intézményi ellátás [3 110,6] 3 421,6 /+311,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 867.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
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3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

864.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     14  Nappali szociális intézményi ellátás [3 110,6] 3 246,5 /+135,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.
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sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

865.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     15  Hajléktalanok átmeneti intézményei [ 704,8] 729,4 /+24,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.
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jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

866.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 1. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     16  Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek
          bentlakásos intézményi ellátása [7 082,5] 8 282,5 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3136. (221. sz. jav. - 3.mell. 16.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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867.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     16  Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek
          bentlakásos intézményi ellátása [7 082,5] 7 507,5 /+425,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

868.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     16  Fogyatékos személyek, pszichiátriai és
           szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása[7 082,5] 7 425,3 /+342,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
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- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

869.  Jauernik István és dr. Wiener György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 23. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     17  Gyermekek napközbeni ellátása [2 599,8] 2 899,8 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  56. (117. sz. jav. - 96.§ új(2)), 3143. (117. sz. jav. - 3.mell.

17. újc)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

870.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     17  Gyermekek napközbeni ellátása [2 599,8] 2 859,8 /+260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

871.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     17  Gyermekek napközbeni ellátása [2 599,8] 2 719,6 /+119,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

872.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     17  Gyermekek napközbeni ellátása [2 599,8] 2 989,8 /+390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.
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előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

873.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     18  Szociális és gyermekjóléti intézményi
          módszertani feladatok [ 147,4] 152,5 /+5,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
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(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

874.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     19  Óvodai nevelés [56 492,8] 62 142,0 /+5649,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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875.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     19  Óvodai nevelés [56 492,8] 57 424,0 /+931,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 882. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

876.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     19  Óvodai nevelés [56 492,8] 57 424,0 /+931,2 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3146. (1728. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

877.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     19  Óvodai nevelés [56 492,8] 67 791,4 /+11298,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  883. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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878.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     19  Óvodai nevelés [56 492,8] 67 791,4 /+11298,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

879.  Szijjártó Péter és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     19  Óvodai nevelés [56 492,8] 67 791,4 /+11298,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3144. (331. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

880.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 276 223,7 /+2154,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3159. (1726. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1726. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

881.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 275 801,7 /+1732,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3154. (1727. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

882.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 278 160,0 /+4090,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 891. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -
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3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

883.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 328 883,6 /+54813,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 890.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

884.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 328 883,6 /+54813,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
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3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

885.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 301 334,2 /+27264,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

886.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     20  Iskolai oktatás [274 069,7] 328 883,6 /+54813,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3151. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3153. (329. sz. jav.

- 3.mell. 20. b) fajl), 3162. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3165. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3167. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. e)

fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

887.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[26 106,9] 28 875,2 /+2768,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell.



- 470 -

XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

888.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
21. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[26 106,9] 31 328,3 /+5221,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2949. (401. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3174. (401.

sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3176. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3182. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

889.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[26 106,9] 31 328,3 /+5221,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

890.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[26 106,9] 31 328,3 /+5221,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

891.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
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     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[26 106,9] 26 703,4 /+596,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

892.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 700,0] 13 455,0 /+1755,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -
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3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

893.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 700,0] 12 706,0 /+1006,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 902. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

894.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 700,0] 13 455,0 /+1755,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
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(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

895.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 700,0] 13 455,0 /+1755,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2912. (403. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 3183. (403. sz.

jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3190. (403. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

896.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
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    1  Normatív hozzájárulások
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 700,0] 11 868,0 /+168,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

897.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 700,0] 12 320,0 /+620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3185. (1725. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3189. (1725. sz.

jav. - 3.mell. 22. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

898.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     23  Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás [24 356,7] 24 550,0 /+193,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

899.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
23. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     23  Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás [24 356,7] 29 228,0 /+4871,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1482. (402. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3195.
(402. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3198. (402. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

900.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     23  Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás [24 356,7] 29 228,0 /+4871,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 906. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

901.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     23  Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás [24 356,7] 29 228,0 /+4871,3 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

902.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
          feladatokhoz [18 817,3] 20 647,9 /+1830,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 913. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

903.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
          feladatokhoz [18 817,3] 19 153,3 /+336,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3210. (1732. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

904.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
         feladatokhoz [18 817,3] 19 523,3 /+706,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3204. (1733. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

905.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
           feladatokhoz [18 817,3] 19 889,3 /+1072,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3219. (1734. sz. jav. - 3.mell. 24. d)) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

906.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
          feladatokhoz [18 817,3] 22 835,4 /+4018,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc
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17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 912. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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907.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
           feladatokhoz [18 817,3] 19 397,0 /+579,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

908.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
          feladatokhoz [18 817,3] 19 389,3 /+572,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3216. (1731. sz. jav. - 3.mell. 24. c) cb) igény) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

909.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
           feladatokhoz [18 817,3] 22 835,4 /+4018,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3019. (400. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3205. (400.

sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3211. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3212. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3222. (400. sz. jav. - 3.mell.

24. d) fajl), 3224. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

910.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai
           feladatokhoz [18 817,3] 22 835,4 /+4018,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

911.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     25  Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti
           juttatásokhoz [34 896,0] 41 875,2 /+6979,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)
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fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

912.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     25  Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti
           juttatásokhoz [34 896,0] 41 875,2 /+6979,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.
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sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

913.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     25  Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti
           juttatásokhoz [34 896,0] 38 239,0 /+3343,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 2546. (211. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

914.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 23. cím 1. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     25  Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz [34 896,0] 41 875,2

/+6979,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3230. (328. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3231. (328. sz. jav.

- 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3237. (328. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

915.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
26. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
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     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
           intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
          feladatellátásához [15 836,7] 21 551,7 /+5715,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3238. (1736. sz. jav. - 3.mell. 26. a)) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

916.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
26. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
          intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
          feladatellátásához [15 836,7] 15 931,7 /+95,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3244. (1729. sz. jav. - 3.mell. 26. b)) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

917.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
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     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
          intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
           feladatellátásához [15 836,7] 16 780,3 /+943,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3094. (103. sz. jav. -

3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106.
(103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. -

3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

918.  Szijjártó Péter és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
23. cím 1. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
           intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
          feladatellátásához [15 836,7] 27 047,0 /+11210,3 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3242. (330. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3245. (330. sz. jav.

- 3.mell. 26. b) fajl), 3249. (330. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

919.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
          intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
          feladatellátásához [15 836,7] 27 047,0 /+11210,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -
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3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

920.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. al-
cím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
          intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
          feladatellátásához [15 836,7] 27 047,0 /+11210,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)
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fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

921.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím
26. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     26  Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási
           intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
           feladatellátásához [15 836,7] 15 851,0 /+14,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3243. (1730. sz. jav. - 3.mell. 26. b)) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1730. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

922.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím
1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 29. jogcím-csoport felvételével:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    1  Normatív hozzájárulások
     29  Hozzájárulás diákok utazási költségéhez 5 000,0 /+5000,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1494. (600. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3259.
(600. sz. jav. - 3.mell. új29.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

923.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     1  Lakossági közműfejlesztés támogatása [2 000,0] 4 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.
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fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

924.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     2  Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása[5 900,0] 6 785,0 /+885,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,



- 499 -

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

925.  Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     3  Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása [ 220,0] 420,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2675. (1590. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs),
3288. (1590. sz. jav. - 5.mell. 3. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

926.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
         támogatása [1 254,6] 1 263,5 /+8,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.
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23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

927.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
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    2  Központosított előirányzatok
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének
         általános támogatása [1 254,6] 1 363,5 /+108,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1256. (457. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 3291. (457.

sz. jav. - 5.mell. 5. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

928.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
        támogatása [1 254,6] 1 350,0 /+95,4 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletét is  módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1096. (1376. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

929.  Jauernik István, Szabó Lajos és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének
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        általános támogatása [1 254,6] 1 317,3 /+62,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  937. (101. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 10.jcs), 3290.
(101. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3297. (101. sz. jav. - 5.mell. 10. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

930.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 6.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     6  Gyermek- és ifjúsági feladatok [ 170,0] 300,0 /+130,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  149. (652. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

931.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     6  Gyermek- és ifjúsági feladatok [ 170,0] 180,2 /+10,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

932.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 23. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     7  Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák
        fenntartásához [ 340,0] 380,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3062. (1381. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc), 3293.
(1381. sz. jav. - 5.mell. 7. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

933.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     8  Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
        támogatás [ 630,0] 756,0 /+126,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  935. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 943. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 16.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3296.
(344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

934.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     8  Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
         támogatás [ 630,0] 756,0 /+126,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 938. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav.

- 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs),
948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444.
(302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097.
(302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.
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sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

935.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     9  Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari
         támogatása [1 000,0] 1 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 943. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 16.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3296.
(344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

936.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím
10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     10  A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások
          támogatása [1 500,0] 6 500,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3298. (1722. sz. jav. - 5.mell. 10. előir) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

937.  Jauernik István, Szabó Lajos és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     10  A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások
           támogatása [1 500,0] 6 500,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  929. (101. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 3290.
(101. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3297. (101. sz. jav. - 5.mell. 10. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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938.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     11  A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok
          támogatása [ 100,0] 127,2 /+27,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 939. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav.

- 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.



- 509 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

939.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     12  Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek
           támogatása [2 000,0] 4 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav.

- 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
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3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

940.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     12  Települési hulladék közszolgáltatás
            fejlesztéseinek támogatása [2 000,0] 5 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az 5. sz. melléklet módosítása is szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5601/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

941.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     13  Belső ellenőrzési társulások támogatása [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 945. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav.

- 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.
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jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

942.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 13.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     13  Belső ellenőrzési társulások támogatása [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2672. (459. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs),
3302. (459. sz. jav. - 5.mell. 13. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

943.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     14  „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása [ 500,0] 800,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 935. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 16.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3296.
(344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

944.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     16  Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása[ 410,0] 470,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 935. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 943. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3296.
(344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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945.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     17  Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak
támogatása [ 795,0] 1 000,0 /+205,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 948.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav.

- 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

946.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím
18. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     18  A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél
          beszámítással érintett önkormányzatok támogatása[5 850,0] 7 000,0 /+1150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  949. (475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs), 2891.
(475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 3005. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3306. (475. sz. jav. - 5.mell. 18. előir), 3310. (475. sz.

jav. - 5.mell. 20. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

947.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2.
alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     19  Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás
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           kiegészítésének támogatása [9 400,0] 9 500,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3308. (1721. sz. jav. - 5.mell. 19. előir) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

948.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     19  Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás
          kiegészítésének támogatása [9 400,0] 34 400,0 /+25000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav.

- 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

949.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím
20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     20  Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások
          ösztönzése [9 500,0] 14 500,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  946. (475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 18.jcs), 2891.
(475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 3005. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3306. (475. sz. jav. - 5.mell. 18. előir), 3310. (475. sz.

jav. - 5.mell. 20. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

950.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2.
alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     20  Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások
          ösztönzése [9 500,0] 9 600,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3309. (1720. sz. jav. - 5.mell. 20. előir) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

951.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     20  Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások
          ösztönzése [9 500,0] 10 220,0 /+720,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  468. (218. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs 13.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

952.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím
21. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     [21  Az ingyenesen látogatható önkormányzati fenntartású
   múzeumok jegybevétel kiesése miatti támogatás][ 350,0] /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3311. (1737. sz. jav. - 5.mell. 21.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

953.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     21  Az ingyenesen látogatható önkormányzati fenntartású múzeumok jegybevétel kiesése miatti
támogatás [ 350,0] 1 000,0 /+650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc
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új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav.

- 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

954.  Szabó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 23.
jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
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  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
    23  Energia költségek kompenzációja 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  25. (89. sz. jav. - 49.§ (1) új31.), 540. (89. sz. jav. - 1.mell. X.

8.cím új 5.alc 1.jcs.), 1408. (89. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2555. (89. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs), 3313. (89.

sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

955.  Gy. Németh Erzsébet, dr. Bőhm András, Mandur László, Jauernik István, Bakonyi Ti-
bor, Lénárt László, Gulyás József, dr. Wiener György, Göndör István, Szabó Lajos, dr. Kékes
Ferenc, Hegyi Gyula, Gőgös Zoltán, Arató Gergely és Pásztohy András képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 23.
jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
    23  Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 10 000,0  /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3315. (147. sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

956.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
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számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 23. jogcím-
csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
    23  Helyi önkormányzatok iskolabusz beruházás és
         működtetés támogatása 1 000,0 / +1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. -

1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

957.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
    23  Azbeszt Biztonsági Bázis 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletét is ki kell egé-
szíteni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  563. (1718. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

958.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 23. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
     23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 15 000,0 /+15000,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1468. (587. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3314.
(587. sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

959.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
     1  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
         önkormányzatok támogatása [12 000,0] 17 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3026. (458. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3317. (458.

sz. jav. - 6.mell. 1. ei.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

960.  Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 3. alcím
3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
     3  A működésképtelen önkormányzatok egyéb
         támogatása [1 200,0] 2 000,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 6. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2417. (235. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

961.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     1  Működtetési hozzájárulás [7 012,1] 9 312,1 /+2300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  966. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 967. (348.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 3.jcs), 968. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 4.jcs), 3318. (348. sz. jav. - 7.mell.) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

962.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     1  Működtetési hozzájárulás [7 012,1] 8 512,1 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  965. (592. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 1183.
(592. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs), 3321. (592. sz. jav. - 7.mell. a)), 3326. (592. sz. jav. - 7.mell. b) előir) pontjaiban fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

963.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
fejezet 23. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     1  Működtetési hozzájárulás [7 012,1] 7 062,1 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  591. (1258. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 3320. (1258.

sz. jav. - 7.mell. felv.), 3322. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) felv), 3324. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

964.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 23. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     1  Működtetési hozzájárulás [7 012,1] 7 014,2 /+2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1894. (1371. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs),
3319. (1371. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3323. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) előir), 3325. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

965.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     2  Művészeti tevékenység kiadásaihoz való
     hozzájárulás [2 250,0] 2 750,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  962. (592. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 1183.
(592. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs), 3321. (592. sz. jav. - 7.mell. a)), 3326. (592. sz. jav. - 7.mell. b) előir) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

966.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     2  Művészeti tevékenység kiadásaihoz való
         hozzájárulás [2 250,0] 2 500,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  961. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 967. (348.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 3.jcs), 968. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 4.jcs), 3318. (348. sz. jav. - 7.mell.) pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

967.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     3  Bábszínházak működtetési hozzájárulása [ 130,0] 170,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  961. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 966. (348.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 968. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 4.jcs), 3318. (348. sz. jav. - 7.mell.) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

968.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása
     4  Bábszínházak művészeti  tevékenységének
          támogatása [ 236,5] 267,5 /+31,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  961. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 966. (348.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 967. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 3.jcs), 3318. (348. sz. jav. - 7.mell.) pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

969.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     1  Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása[2 400,0] 4 080,0 /+1680,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  970. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell.

I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl), 3338.
(843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

970.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     2  Pedagógusok szakkönyvvásárlása [2 212,0] 2 366,9 /+154,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 973.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell.

I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl), 3338.
(843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

971.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     3  A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai
         tevékenysége [2 000,0] 3 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 972. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. -

1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
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3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

972.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     4  Szakmai fejlesztési feladatok [4 000,0] 4 500,0 /+500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 1444. (302. sz. jav. -

1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

973.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     4  Szakmai fejlesztési feladatok [4 000,0] 6 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell.

I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl), 3338.
(843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

974.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     5  Pedagógiai szakmai szolgáltatás [1 202,4] 1 211,4 /+9,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell.

I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl), 3338.
(843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

975.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     6  Minőségfejlesztési feladatok [ 400,0] 480,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell.

I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl), 3338.
(843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

976.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     7  Pedagógiai szakszolgálat [1 654,2] 1 770,0 /+115,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 3329. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell.

I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl), 3338.
(843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

977.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
     7  Pedagógiai szakszolgálat [1 654,2] 1 981,6 /+327,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  980. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339.
(97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz. jav. - 8.mell. II.

2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a)) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

978.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    2  Az önkormányzatok tömegközlekedési feladatainak
        normatív állami támogatása 12 000,0 /+12000,0 kiad./

 Megjegyzés: A módosító javaslatban szereplő új 2. jogcím-csoport 3. jogcím-csoportként történő
felvételét javasoljuk.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3364. (1723. sz. jav. - 8.mell. újV.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

979.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
23. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
     1  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése[59 830,7] 66 130,7 /+6300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2487. (86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 15.cím), 2489. (86. sz.

jav. - 1.mell. XXII. 16.cím 2.alc), 3273. (86. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3342. (86. sz. jav. - 8.mell. II. 1. előir) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

980.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
     1  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése[59 830,7] 62 530,7 /+2700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3339.
(97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz. jav. - 8.mell. II.
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2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a)) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

981.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 2.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
     2  Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás
        támogatása [15 120,0] 15 984,0 /+864,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  307. (1514. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 3343.
(1514. sz. jav. - 8.mell. II. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

982.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
23. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások



- 538 -

    3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok
         támogatása 1 548,4 /+1548,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1513. (50. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs), 3268.
(50. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3346. (50. sz. jav. - 8.mell. III. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

983.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    5  Normatív, kötött felhasználású támogatások
     3  Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd
      burkolattal való ellátása 5 000,0 /+5000,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1487. (597. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3362.
(597. sz. jav. - 8.mell. újV.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

984.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
     6  Címzett és céltámogatás [64 205,0] 64 555,0 /+350,0 kiad./
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Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2548. (112. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

985.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
     6  Címzett és céltámogatás [64 205,0] 69 205,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2901. (1515. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

986.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. feje-
zet 23. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
     6  Címzett és céltámogatás [64 205,0] 63 905,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1022. (94. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új 10.jcs.),
1067. (94. sz. jav. - 1.mell. XII. 12.cím 2.alc 1.jcs), 1864. (94. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 1.jcs), 2290. (94. sz. jav. - 1.mell. XXI.

10.cím 2.alc 71.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

987.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
     7  Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
 támogatás [10 573,0] 11 000,0 /+427,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  580. (1744. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

988.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 7. alcím
módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
     7  Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
         támogatás [10 573,0] 12 000,0 /+1427,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  758. (453. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

989.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 7. al-
cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
     7  Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
        támogatás [10 573,0] 12 573,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  768. (1011. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1011. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

990.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    8  Céljellegű decentralizált támogatás
     1  Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés
 normatív kerete [6 300,0] 6 993,0 /+693,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  582. (1743. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

991.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    8  Céljellegű decentralizált támogatás
     1  Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés
         normatív kerete [6 300,0] 7 500,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  763. (454. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

992.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    8  Céljellegű decentralizált támogatás
     2  Vis maior tartalék [ 243,9] 1 000,0 /+756,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  513. (463. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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993.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23.
cím kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    10  Budapest 2-es metróvonal felújításának támogatása 9 417,4 /+9417,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1455. (588. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

994.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[5 461,2] 5 213,1 /-
248,1 tám./
        1  Működési költségvetés 278,0 bev.
           1  Személyi juttatások [3 650,1] 3 462,0 /-188,1 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 113,1] 1 053,1 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  995. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz.

jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz.

jav. - 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz.

jav. - 1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

995.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 2. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
       1  Költségvetési Iroda [1 125,1] 1 063,1 /-62,0 tám./
        1  Működési költségvetés 260,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 965,8] 906,8 /-59,0 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 336,0] 317,1 /-18,9 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 101,2] 117,1 /+15,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 997. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

996.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
    2  Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási
       intézmények [8 160,4] 13 660,4 /+5500,0 tám./
       1  Működési költségvetés [11 000,0] 5 500,0 /-5500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1144. (433. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs), 2997.
(433. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

997.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 2. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
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    2  Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények[8 160,4] 7 842,9 /-
317,5 tám./
        1  Működési költségvetés 11 000,0 bev.
           1  Személyi juttatások [8 443,2] 7 878,6 /-564,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 863,5] 2 682,8 /-180,7 kiad./
           3  Dologi kiadások [6 255,8] 6 683,6 /+427,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

998.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 2. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
    3  Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények[5 104,7] 4 929,4 /-175,3 tám./
       1  Működési költségvetés 3 783,0 bev.
           1  Személyi juttatások [3 247,1] 3 015,8 /-231,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 069,3] 995,3 /-74 kiad./
           3  Dologi kiadások [2 706,3] 2 836,3 /+130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 999. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

999.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 2. cím 4. alcím
módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
    4  Földművelésügyi szakigazgatási intézmények [4 580,8] 4 304,2 /-276,6 tám./
        1  Működési költségvetés 1 095,0 bev.
           1  Személyi juttatások [3 903,7] 3 640,0 /-263,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 316,6] 1 232,3 /-84,3 kiad./
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      3  Dologi kiadások [ 420,0] 491,4 /+71,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 1000. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1000.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 2. cím 5. alcím
módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
    5  Erdészeti szakigazgatási intézmények [2 104,0] 1 996,5 /-107,5 tám./
        1  Működési költségvetés 956,7 bev.
           1  Személyi juttatások [1 939,9] 1 818,6 /-121,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 641,9] 603,1 /-38,8 kiad./
       3  Dologi kiadások [ 385,7] 438,3 /+52,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1001.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 2. cím 7. alcím
módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
    7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [ 857,8] 846,3 /-11,5 tám./
    7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 857,8 tám.
        1  Működési költségvetés 1 800,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 754,9] 713,7 /-41,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 248,3] 236,0 /-12,3 kiad./
       3  Dologi kiadások [ 566,7] 608,7 /+42,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. -
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1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1003. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1002.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szakigazgatási intézmények
    7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [ 857,8] 855,8 /-2,0 tám./
       1  Működési költségvetés 1 800,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 566,7] 564,7 /-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2629. (1690. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

1003.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet[10 204,5] 9 727,7 /-476,8 tám./
      1  Működési költségvetés 9 040,0 bev.
           1  Személyi juttatások [10 338,5] 9 656,6 /-681,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 599,9] 3 382,0 /-217,9 kiad./
          3  Dologi kiadások [5 301,1] 5 724,1 /+423,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1005. (1764. sz.

jav. - 1.mell. XII. 4.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1004.  Czerván György, Szalai Annamária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII.fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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  3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet[10 204,5] 13 204,5 /+3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 9 040,0 bev.
          1  Személyi juttatások [10 338,5] 11 088,5 /+750,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 599,9] 3 849,9 /+250,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [5 301,1] 7 301,1 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1079. (1010. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1323.
(1010. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1010. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1005.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  4  Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei[1 877,5] 1 827,2 /-
50,3 tám./
        1  Működési költségvetés 3 677,0 bev.
           1  Személyi juttatások [2 482,5] 2 368,2 /-114,3 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 863,3] 826,8 /-36,5 kiad./
     3  Dologi kiadások [2 224,6] 2 325,1 /+100,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz.

jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1007. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1006.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  4  Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás
      intézményei [1 877,5] 2 177,5 /+300,0 tám./
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        1  Működési költségvetés 3 677,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 224,6] 2 524,6 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  615. (441. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1007.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [5 222,1] 4 975,3 /-246,8 tám./
      1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 010,2] 2 823,2 /-187 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 985,5] 925,7 /-59,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  994. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 1.cím), 995. (1764. sz. jav.

- 1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 997. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 998. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 3.alc), 999. (1764. sz. jav. -

1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 1000. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 5.alc), 1001. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc), 1003. (1764. sz.

jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1005. (1764. sz. jav. - 1.mell. XII. 4.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1008.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  6  Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
      intézményei [5 219,3] 6 319,3 /+1100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 310,6 bev.
           1  Személyi juttatások [3 489,2] 3 864,2 /+375,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 191,4] 1 316,4 /+125,0 kiad./
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           3  Dologi kiadások [1 983,8] 2 383,8 /+400,0 kiad./
           4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 18,9] 20,0 /+1,1 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 49,0] 99,0 /+50,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 272,4 bev.
           2  Felújítás [ 70,0] 218,9 /+148,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  740. (442. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1009.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 8. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  8  Agrárkutató intézetek [3 253,7] 3 703,7 /+450,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 187,0 bev.
           1  Személyi juttatások [2 847,6] 2 981,9 /+134,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 965,3] 1 010,0 /+44,7 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 632,7] 1 852,7 /+220,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 1,1] 2,1 /+1,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 36,0 bev.
           2  Felújítás [ 30,0] 80,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2774. (443. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1010.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     3  Tanüzemek, tangazdaságok támogatása [ 600,0] 1 000,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 600,0] 1 000,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  128. (435. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1011.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím
5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     5  Nemzeti kataszteri program feltételrendszere [ 441,2] 600,0 /+158,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 441,2] 600,0 /+158,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  206. (183. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1012.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     6  Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok
         támogatása [ 12,3] 32,3 /+20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,3] 32,3 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1933. (438. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1013.  Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
      6  Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása [ 12,3]

787,0 /+774,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,3] 787,0 /+774,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1112. (236. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1014.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím
7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Hegyközségek állami feladatainak támogatása [ 252,8] 1 000,0 /+747,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 252,8] 1 000,0 /+747,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2513. (182. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1015.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György, Szalai Annamária és Nagy Kálmán
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Hegyközségek állami feladatainak támogatása [ 252,8] 400,0 /+147,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 252,8] 400,0 /+147,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2787. (432. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1016.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Hegyközségek állami feladatainak támogatása [ 252,8] 300,0 /+47,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 252,8] 300,0 /+47,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1199. (1066. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1017.  Karakas János, Gőgös Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Hegyközségek állami feladatainak támogatása [ 252,8] 800,0 /+547,2 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 252,8] 600,0 /+347,2 kiad./
2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1046. (90. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs 2.jc),
1068. (90. sz. jav. - 1.mell. XII. 12.cím 2.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1018.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.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 [ 150,0] 450,0

/+300,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  411. (437. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc), 1019. (437. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs új1.jc), 1020. (437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs új2jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1019.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1.
jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
      8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
       1  Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos
          Szövetsége 150,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  411. (437. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc), 1018. (437. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs), 1020. (437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs új2jc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1020.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2.
jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
      8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
       2  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos
             Szövetsége 150,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  411. (437. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc), 1018. (437. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs), 1019. (437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 8.jcs új1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1021.  Dr. Hargitai János, dr. Latorcai János, Nógrádi Zoltán, Nógrádi László és Ivanics Fe-
renc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
    10 Borutak állami támogatása 15 000,0 /+15000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 000,0 /+15000,0 kiad./
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 Megjegyzés: A módosító javaslat 350eFt elvonással szemben ezen előirányzatot 15 000 eFt-tal je-
löli megl.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1693. (1625. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1022.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának
        támogatása 1 500,0 /+1500,0 tám./
         1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  986. (94. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 1067. (94. sz.

jav. - 1.mell. XII. 12.cím 2.alc 1.jcs), 1864. (94. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 1.jcs), 2290. (94. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc

71.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1023.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     12  Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása [ 782,4] 517,4 /-
265,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 782,4] 517,4 /-265,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2866. (1063. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1063. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1024.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     12  Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása [ 782,4] 582,4 /-
200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 782,4] 582,4 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2031. (1174. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1025.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2.
alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     12  Magyar Agrárkamara közfeladatainak
        finanszírozása [ 782,4] 662,4 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 782,4] 662,4 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2592. (1031. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1031. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1026.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2.
alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     12  Magyar Agrárkamara közfeladatainak
           finanszírozása [ 782,4] 532,4 /-250,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 782,4] 532,4 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2094. (939. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 10 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/939. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1027.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     12  Magyar Agrárkamara közfeladatainak
          finanszírozása [ 782,4] 663,4 /-119,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 782,4] 663,4 /-119,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1742. (1003. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17.jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1003. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1028.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím
13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 100,0] 500,0 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 500,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  252. (1489. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1489. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1029.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 100,0] 8 000,0 /+7900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 8 000,0 /+7900,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1030.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím
2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 100,0] 6 000,0 /+5900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 6 000,0 /+5900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1450. (1501. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1501. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1031.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím
13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 100,0] 2 000,0 /+1900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 2 000,0 /+1900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2515. (181. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1032.  Dr. Géczi József Alajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10.
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     16  Vidékfejlesztési kormány-meghatalmazott feladatai 620,0 /+620,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 620,0 /+620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  378. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs), 522. (210.

sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1033.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     17  Suli tej program [ 800,0] 3 850,0 /+3050,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 3 850,0 /+3050,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1034.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     17  Suli tej program [ 800,0] 10 000,0 /+9200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 10 000,0 /+9200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1035.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
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Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     17  Suli tej program [ 800,0] 7 000,0 /+6200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 7 000,0 /+6200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1036.  Kékkői Zoltán József, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Tóth Imre, Arnóth Sán-
dor, dr. Vitányi István és Pálfi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     18 Szövetkezeti üzletrészek kifizetése 15 000,0 /+15000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 000,0 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1483. (1055. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1055. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1037.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 4. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
     1  Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program 5 000,0 /+5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1039. (638. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 5.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/638. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1038.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 4. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
     1  Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program 5 000,0 /+5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,0 /+5000, kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  537. (610. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1039.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 4. alcím
5. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
    5  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
    1  NVT Agrár-környezetgazdálkodás 1 335,2 tám.
       1  Működési költségvetés [6 740,0] 1 740,0 /-5000,0 bev./
        1  Működési költségvetés 6 740,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[8 075,2] 3 075,2 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1037. (638. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc új1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/638. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1040.  Kékkői Zoltán József, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László és Tóth Imre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 4. alcím 5. jogcím-csoport 1. jogcím mó-
dosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
      5  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
       1  NVT Agrár-környezetgazdálkodás [1 335,2] 4 135,2 /+2800,0 tám./
        1  Működési költségvetés 6 740,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[8 075,2] 10 875,2 /+2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  744. (1054. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1054. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 567 -

1041.  Dr. Latorcai János és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 10. cím 4. alcím 5. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
      5  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
       3  NVT Mezőgazdasági területek erdősítése [ 333,0] 2 333,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 681,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 014,0] 4 014,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1164. (1512. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1042.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 4. alcím
5. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
      5  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
       3  NVT Mezőgazdasági területek erdősítése [ 333,0] 3 567,4 /+3234,4 tám./
        1  Működési költségvetés 1 681,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 014,0] 5 248,4 /+3234,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1090. (1022. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 2405.
(1022. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1022. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1043.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 4. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok
     6  NVT informatikai támogatása 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2999. (451. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1044.  Dr. Latorcai János és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      1  Központosított bevételből működő támogatások
       1  Erdészeti feladatok [6 350,0] 6 600,0 /+250,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 350,0] 6 600,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2453. (1509. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1045.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      1  Központosított bevételből működő támogatások
       1  Erdészeti feladatok [6 350,0] 7 350,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 350,0] 7 350,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1089. (1023. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1023. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1046.  Karakas János, Gőgös Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
    1  Központosított bevételből működő támogatások
        2  Termőföldvédelem támogatása [ 750,0] 1 002,8 /+252,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 350,0] 602,8 /+252,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1017. (90. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 7.jcs), 1068.
(90. sz. jav. - 1.mell. XII. 12.cím 2.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1047.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Borkó Károly képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészí-
tését javasolják a következő új 10. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      1  Központosított bevételből működő támogatások
       10  Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 5 034,4 /+5034,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 034,4 /+5034,4 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1048.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 10. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      1  Központosított bevételből működő támogatások
       10  Debreceni nagyerdő természeti rehabilitációja 1 500,0 /+1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1138. (742. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1049.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását
javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       2  Folyó kiadások és jövedelem támogatások [105 500,0] 161 300,0 /+55800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[105 500,0] 161 300,0 /+55800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2508. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 2521.
(275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 2540. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 2.alc), 2543. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 3.alc),
2549. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1050.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Mádi László képviselők
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolják a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Mezőgazdasági területek parlagfű mentesítésének
           támogatása 5 000,0 /+5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1051.  Szijjártó Péter, Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László,
Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor,
Fehérvári Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a
következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Családi gazdaságok támogatása 6 000,0 /+6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 000,0 /+6000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1052.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4.
jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  EU csatlakozással összefüggő készletfinanszírozás 5 000,0 /+5000,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2995. (434. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1053.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4.
jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Piacra jutási támogatások 15 000,0 /+15000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 000,0 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1465. (439. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1054.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4.
jogcím felvételével:
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Agrár beruházási támogatások 20 000,0 /+20000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20 000,0 /+20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1466. (440. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1055.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4 Tejtermelő szarvasmarhatartásról húsmarhatartásra való
            áttéréséhez szükséges támogatás 3 000,0 /+3000,0 tám./
           1  Működési költségvetés
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  746. (1060. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 2676. (1060. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1056.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
        4 Sertéstenyésztők támogatása 10 000,0 /+10000,0 tám./
          1  Működési költségvetés
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 000,0 /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1470. (1061. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1061. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1057.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
         4 Növény- és zöldségtermesztési kultúrák
           támogatása 9 000,0 /+9000,0 tám./
          1  Működési költségvetés
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 000,0 /+9000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  331. (1062. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 3000.
(1062. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1058.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Közvetlen termelői és piaci támogatások 39 490,0 /+39 490,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39 490,0 /+39 490,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1445. (1033. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 2991.
(1033. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1033. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1059.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Meliorizáció, öntözésfejlesztés 1 170,0 /+1170,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 170,0 /+1170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1172. (1034. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1034. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1060.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Vízi társulatok támogatása 700,0 /+700,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1867. (1035. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1061.  Dr. Dancsó József, Kékkői Zoltán József, dr. Ódor Ferenc és Tóth István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolják a következő új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       4  Méhészeti ágazat támogatása 800,0 /+800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2486. (1043. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1062.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 10. al-
cím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 330,0] 5,0 /-325,0 kiad./

[ 330,0] 5,0 /-325,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1999. (965. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/965. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1063.  Végh László, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 10. alcím módo-
sítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 330,0] 280,0 /-50,0 kiad./

[ 330,0] 280,0 /-50,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1655. (1606. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 14 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1606. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1064.  Végh László, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 10. alcím módo-
sítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 330,0] 270,0 /-60,0 kiad./

330,0 tám.
    10  Fejezeti tartalék [ 330,0] 270,0 /-60,0 tám./

330,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1654. (1615. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 13 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1065.  Gőgös Zoltán és Pásztohy András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 10. cím 13. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    13  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     1  ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja [4 754,3] 10 754,3 /+6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [3 223,3] 9 223,3 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3032. (29. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1066.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 15. alcím
felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
     1  Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
          mezőgazdaságban 2 211,2 /+2211,2 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés 6 042,4 /+6042,4 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 253,6 /+8253,6 kiad./
     2  Élelmiszergazdaság modernizálása 507,5 /+507,5 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés 1 386,8 /+1386,8 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 894,3 /+1894,3 kiad./
     3  Vidéki térségek fejlesztése 906,2 /+906,2 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés 2 476,4 /+2476,4 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 382,6 /+3382,6 kiad./
     4  Technikai segítségnyújtás 223,1 /+223,1 tám./
       1  Működési költségvetés 468,6 /+468,6 bev./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 624,7 /+624,7 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 200,8 /+200,8 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 267,8 /+267,8 kiad./
     5  Céltartalék 137,0 /+137,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,0 /+137,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  437. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 439.
(276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 2.jc), 440. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 443. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

2.jcs 4.jc), 444. (276. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 5.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1067.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XII.fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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  12  Központosított bevételek
    2  Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
     1  Földvédelmi járulék [2 400,0] 2 800,0 /+400,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  986. (94. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 1022. (94. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új 10.jcs.), 1864. (94. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 1.jcs), 2290. (94. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc

71.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1068.  Karakas János, Gőgös Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XII.fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  12  Központosított bevételek
    2  Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
     1  Földvédelmi járulék [2 400,0] 3 350,0 /+950,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1017. (90. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 7.jcs), 1046.
(90. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1069.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 320,4 /-50,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 543,6 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1651. (698. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új12.jcs.)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1070.  Dr. Gógl Árpád és dr. Mátrai Márta képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 870,4 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2562. (923. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/923. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1071.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 550,4 /-820,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 742,0 /-820,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2020. (1344. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1072.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 170,4 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 362,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  434. (1679. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs új13jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1679. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1073.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 010,4 /-360,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 2 202,0 /-360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  436. (1680. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs új13jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1074.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1598. (1013. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1013. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1075.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [55 539,9] 55 489,9 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 909,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1387. (1431. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 38. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1076.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 870,4 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2138. (841. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/841. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1077.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 270,4 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 493,6 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1625. (691. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1078.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják:
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 361,4 /-1009,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 553,0 /-1009,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  477. (1018. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc),
1983. (1018. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1079.  Czerván György, Szalai Annamária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1004. (1010. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1323. (1010. sz.

jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1010. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1080.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
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    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 870,4 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2612. (797. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1081.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 970,4 /-400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 193,6 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1588. (692. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1082.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Gyapay Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 868,4 /-502,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 2 060,0 /-502,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2631. (1109. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1083.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 320,4 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 543,6 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1635. (693. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új10 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1084.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 320,4 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 543,6 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1645. (697. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 11 jcs.)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1085.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 670,4 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 862,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  326. (1016. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1528.
(1016. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1016. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1086.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 514,4 /-856,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 706,0 /-856,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1817. (1111. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1087.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1717. (1292. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1088.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet
1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 870,4 /-500,0 tám./
   2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1762. (724. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs),
1900. (724. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1089.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1045. (1023. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1023. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1090.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1042. (1022. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 5.jcs 3.jc),
2405. (1022. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1022. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1091.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 435,4 /-935,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 627,0 /-935,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1989. (1107. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1092.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 870,4 /-500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2246. (890. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/890. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1093.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 970,4 /-400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 193,6 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1373. (848. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1094.  Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1393. (889. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új39.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/889. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1095.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 092,8 /-277,6 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 316,0 /-277,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  150. (799. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1710. (799. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 3.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1096.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 275,0 /-95,4 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 498,2 /-95,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  928. (1376. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1097.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1639. (1627. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 10jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1098.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 650,4 /-720,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 842,0 /-720,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2014. (1343. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1099.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 970,4 /-400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 193,6 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1571. (1451. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1100.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 9 870,4 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 062,0 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1574. (1426. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1101.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 170,4 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 362,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  435. (1468. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs új13jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1102.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 870,4 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  850. (585. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc új6jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1103.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2617. (1335. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1104.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 170,4 /-1200,0 tám./
         1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 362,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1424. (1578. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1578. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 599 -

1105.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 010,4 /-360,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 2 202,0 /-360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  433. (1467. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs új13jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1106.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 770,4 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 962,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2013. (1342. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1107.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1277. (363. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 2122. (363. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1108.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1538. (589. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1109.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 470,4 /-900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 662,0 /-900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1609. (1449. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1110.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 370,4 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1844. (1537. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 19jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1111.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 9 870,4 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 562,0 /-1000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 093,6 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2406. (316. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1112.  Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 595,7 /-774,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [5 011,0] 4 236,3 /-774,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1013. (236. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1113.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 270,4 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 493,6 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  339. (1374. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 20.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1114.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 220,4 /-150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 443,6 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1652. (695. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új13.jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1115.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 10 270,4 /-1100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 562,0] 1 462,0 /-1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1577. (1463. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1116.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 320,4 /-50,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 593,6] 1 543,6 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1657. (696. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új14 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1117.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1.
cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 539,9 /-1000,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 959,0] 34 959,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1359. (743. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1118.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1.
cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [55 539,9] 45 539,9 /-10000,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 959,0] 25 959,0 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1362. (744. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új19.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1119.  Parragh Dénes és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 139,9 /-1400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 959,0] 34 559,0 /-1400,0 kiad./



- 606 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1797. (1510. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1120.  Cserna Gábor és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [55 539,9] 51 539,9 /-4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 959,0] 31 959,0 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1391. (747. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új39.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1121.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím
módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [55 539,9] 55 439,9 /-100,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 859,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1388. (1432. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 38. jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1122.  Cserna Gábor és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [123 673,3] 105 673,3 /-18000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [59 445,6] 41 445,6 /-18000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1549. (756. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/756. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1123.  Cserna Gábor és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [123 673,3] 118 999,3 /-4674,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [59 445,6] 54 771,6 /-4674,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1842. (755. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 19jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1124.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [40 105,1] 40 205,1 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [3 990,4] 4 090,4 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3022. (152. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1125.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Katonai Felderítő Hivatal [8 668,3] 9 168,3 /+500,0 tám./
    1  Katonai Felderítő Hivatal 8 668,3 tám.
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [3 009,9] 3 509,9 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3028. (154. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1126.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 395,1] 2 595,1 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
            3  Dologi kiadások [ 242,9] 442,9 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2978. (155. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1127.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 103,9] 7 903,9 /+800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 539,0] 2 339,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3021. (153. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1128.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 6. cím módo-
sítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  6  MH Egészségügyi intézetek [5 021,6] 5 521,6 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 4 947,6 bev.
           3  Dologi kiadások [2 567,4] 3 067,4 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3030. (156. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1129.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok[6 700,0] 7 200,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           5  Lakástámogatás [2 500,0] 3 000,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3004. (157. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1130.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     3  Társadalmi szervek támogatása [ 24,0] 104,0 /+80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 24,0] 104,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2788. (1359. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1131.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     3  Társadalmi szervek támogatása [ 24,0] 29,0 /+5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 24,0] 29,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3020. (160. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1132.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím-csoport felvételével:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     29  Hadisírok gondozása az Oroszországi
          Föderációban 100,0 /+100,0 tám./

 Megjegyzés: A mód. indítvány kiadási előirányzatát is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3023. (151. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1133.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím-csoport felvételével:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     29  Határon túli hadisírok felkutatása 100,0 /+100,0 tám./

 Megjegyzés: A mód. indítvány kiadási előirányzatát is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2537. (150. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1134.  Dr. Nagy Gábor Tamás, Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Deutsch Tamás,
Glattfelder Béla, Kosztolányi Dénes, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba, Rockenbauer Zoltán,
Rogán Antal, dr. Simicskó István, Tirts Tamás és Gyürk András képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 098,9 /-901,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 239,6 /-901,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  627. (499. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"1135.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Bánki Erik, dr. Mikes Éva, Körömi Attila, Kék-
kői Zoltán József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
        megvalósítása [20 000,0] 19 943,0 /-57,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 083,7 /-57,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  630. (482. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,



- 614 -

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1136.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 18 500,0 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 640,7 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1232. (859. sz. jav. - 1.mell. XIV. 6.cím 1.alc új5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1137.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Surján László, Balla Mihály Tibor és Becsó
Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 19 946,0 /-54,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 086,7 /-54,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  683. (488. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1138.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 500,0 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 640,7 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1048. (742. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs új10.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1139.  Tóth Gábor, Parragh Dénes, Gyapay Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla és dr. Illés Zoltán
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1697. (415. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1140.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet
8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása [20 000,0] 18 600,0 /-
1400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 740,7 /-1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2594. (736. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1141.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Nógrádi
László, Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 942,7 /-57,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 083,4 /-57,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  717. (489. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/489. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1142.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 16 127,0 /-3873,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 2 267,7 /-3873,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2248. (1112. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1143.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 18 380,0 /-1620,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 520,7 /-1620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1808. (1265. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1144.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 000,0 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 140,7 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  996. (433. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 2997. (433. sz.

jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1145.  Varga Mihály, Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Járvás István, Búsi Lajos, Szalay
Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2.
alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 937,0 /-63,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 077,7 /-63,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  678. (494. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1146.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Harrach Péter, Imre Zsolt, Tóth Gábor, Czerván
György, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Pánczél Károly, Szűcs Lajos, dr. Czira Szabolcs,
Erdész Zoltán, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Selmeczi Gabriella, Szabó Ferenc és dr.
Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 808,1 /-191,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 948,8 /-191,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  691. (495. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1147.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Braun Márton, Tóth Ferenc, Potápi Árpád,
Fehérvári Tamás és Koltai Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet
8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 930,3 /-69,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 071,0 /-69,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  706. (498. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1148.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Latorcai János és Lázár Mózes képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
     megvalósítása [20 000,0] 19 928,6 /-71,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 069,3 /-71,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  681. (487. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1149.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Sági József, Básthy Tamás, Kovács Ferenc, Bebes
István, dr. Gyimesi József és Horváthné Stukics Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 936,3 /-63,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 077,0 /-63,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  707. (500. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1150.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 800,0 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 940,7 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1859. (1465. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1151.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Farkas Sándor, Vincze László, Lázár János, Dobó
László, Nógrádi Zoltán, dr. Rákos Tibor és dr. Bartha László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 915,7 /-84,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 056,4 /-84,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  649. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1152.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Karakó László, Tóth András, dr. Papcsák Fe-
renc, dr. Simicskó István, Borkó Károly, Szabó István, Lengyel János, Kozma Péter, Mádi
László és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2.
alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 916,4 /-83,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 057,1 /-83,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  700. (490. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1153.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Domokos László, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth
Imre, Babák Mihály, dr. Dancsó József és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 930,0 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 070,7 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  642. (492. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1154.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Szabó József, dr. Gruber Attila, Kuzma László,
dr. Mátrai Márta és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
            megvalósítása [20 000,0] 19 903,2 /-96,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 043,9 /-96,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  696. (491. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/491. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1155.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, Lenártek
András, Molnár Oszkár, dr. Hörcsik Richárd, Tállai András, dr. Fónagy János és Steinerné
Vasvári Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása [20 000,0] 19 887,9 /-
112,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 028,6 /-112,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  647. (497. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1156.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 325,6 /-674,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 466,3 /-674,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  620. (503. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1157.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Endre Sándor, Nyitray András, dr. Horváth Zsolt,
Balogh József, Ivanics István, Zsigó Róbert, dr. Fenyvesi Máté, Tóth István, dr. Szabó Erika
és dr. Kerényi János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 876,9 /-123,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 017,6 /-123,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  639. (493. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1158.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 15 300,0 /-4700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 1 440,7 /-4700,0 kiad./



- 626 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2256. (1262. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1159.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 200,0 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 340,7 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1548. (1423. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1160.  Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 500,0 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 640,7 /-1500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  610. (397. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 2121. (397. sz. jav. -

1.mell. XX. 11.cím 4.alc új5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1161.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2623. (1697. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1162.  Bánki Erik, dr. Hargitai János, dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
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     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 800,0 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 940,7 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1622. (1683. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1163.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
     megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1863. (646. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/646. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1164.  Dr. Latorcai János és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 18 000,0 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 140,7 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1041. (1512. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 5.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1165.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 18 800,0 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 940,7 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1529. (1021. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1021. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1166.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2.
alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2836. (942. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/942. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1167.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Kósa Lajos, Halász János, Láyer József, dr. Vitá-
nyi István, Arnóth Sándor, dr. Pósán László, dr. Tiba István, Márton Attila, Kiss Attila, Ko-
csis Róbert, Pálfi István és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII.
fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
     megvalósítása [20 000,0] 19 918,2 /-81,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 058,9 /-81,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  665. (483. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1168.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 878,0 /-1122,0 tám./
        1  Működési költségvetés
            3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 018,7 /-1122,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1780. (1275. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1169.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 18 000,0 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 140,7 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1440. (987. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/987. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1170.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
            megvalósítása [20 000,0] 18 000,0 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 140,7 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1866. (1291. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1171.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Bóka István, dr. Kovács Zoltán, Lasztovicza
Jenő, Gyapay Zoltán és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 915,8 /-84,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 056,5 /-84,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  712. (481. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1172.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 830,0 /-1170,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 970,7 /-1170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1059. (1034. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1034. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1173.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1721. (647. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 10.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1174.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1835. (1175. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1175.  Balogh József és Endre Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 17 900,0 /-2100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 040,7 /-2100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1753. (1092. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1092. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1176.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 18 650,0 /-1350,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 790,7 /-1350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2793. (857. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím új1alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1177.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
            megvalósítása [20 000,0] 18 000,0 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 140,7 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2570. (313. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1178.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, Homa János és Horváth László képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 19 948,1 /-51,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 088,8 /-51,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  670. (486. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1179.  Szijjártó Péter, Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Áder János, dr. Szájer József,
Szakács Imre, dr. Pap János, Ivanics Ferenc, Ágota Gábor és Birkás Tivadar képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
     megvalósítása [20 000,0] 19 911,6 /-88,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 052,3 /-88,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  661. (485. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1180.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos, dr. Gógl Árpád, Schmidt Ferenc, Lengyel Zoltán,
Cserna Gábor és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8.
cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
       megvalósítása [20 000,0] 19 908,1 /-91,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 6 048,8 /-91,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  655. (484. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1181.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 140,7 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1722. (1311. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 10.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1182.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
        megvalósítása [20 000,0] 17 000,0 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 3 140,7 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1705. (1484. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1183.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8.
cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
     megvalósítása [20 000,0] 18 000,0 /-2000,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 140,7 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  962. (592. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 965. (592.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 3321. (592. sz. jav. - 7.mell. a)), 3326. (592. sz. jav. - 7.mell. b) előir) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1184.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 18 852,0 /-1148,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 992,7 /-1148,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2032. (1115. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1185.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2.
alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
           megvalósítása [20 000,0] 18 809,5 /-1190,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 950,2 /-1190,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2585. (976. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1186.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
          megvalósítása [20 000,0] 19 600,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 740,7 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  385. (1313. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 4.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1187.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 18 873,0 /-1127,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 5 013,7 /-1127,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2281. (1701. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1188.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. al-
cím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 18 610,0 /-1390,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 750,7 /-1390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2282. (1702. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1189.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 18 835,0 /-1165,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 4 975,7 /-1165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1750. (1098. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1098. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1190.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     37  Honvéd Művészegyüttes támogatása [ 218,0] 223,0 /+5,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 218,0] 223,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3007. (159. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1191.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-
jezet 8. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     37  Honvéd Művészegyüttes támogatása [ 218,0] 268,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 218,0] 268,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3006. (158. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1192.  Dr. Simicskó István, Körömi Attila, Nyitray András és dr. Simon Miklós képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 38. jogcím-csoport felvételével:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     38  A pécsi Tűzérdandár fenntartására és fejlesztésére 14 200,0 /+14200,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 3 000,0 /+3000,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 1 000,0 /+1000,0 kiad./
           3  Dologi kiadások 700,0 /+700,0 kiad./
    2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 500,0 /+9500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1473. (542. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.



- 644 -

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1193.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport felvételével:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     38  Savaria Kiképző Központ 380,0 /+380,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 /+380,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1679. (860. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1194.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 547,9 /-350,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 327,7 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2857. (1398. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 2.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1195.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 797,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 577,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  392. (1382. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1196.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 770,4 /-127,5 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 550,2 /-127,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  159. (1380. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1197.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 697,9 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 477,7 /-200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2316. (710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc 7.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1198.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 800,7 /-97,2 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           1  Személyi juttatások [1 912,3] 1 821,8 /-90,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 599,1] 570,2 /-28,9 kiad./
      3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 699,9 /+22,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1225. (1765. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 1230. (1765. sz.

jav. - 1.mell. XIV. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Al-
kotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet.

1199.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 850,7 /-47,2 tám./
    1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 630,5 /-47,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1016. (1066. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 7.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1200.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasol-
ják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 597,9 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 377,7 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1664. (1620. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 17 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1201.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Ba-
gó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím
módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 547,9 /-350,0 tám./
      1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 327,7 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2861. (1357. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1202.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 697,9 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 477,7 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2579. (1568. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1203.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 597,9 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 377,7 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2647. (1559. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 14 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1204.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 797,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 577,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2578. (1549. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1549. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1205.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 797,9 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 577,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2049. (1506. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1206.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 817,9 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 597,7 /-80,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2060. (1505. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1207.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 647,9 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 427,7 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2314. (721. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1208.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 697,9 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 477,7 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2313. (717. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1209.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 837,9 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 617,7 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2317. (720. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1210.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 697,9 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 477,7 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  558. (718. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs 1.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1211.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 847,9 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 627,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2319. (716. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/716. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1212.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 397,9 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 177,7 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  351. (715. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 2.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/715. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1213.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 847,9 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 627,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2687. (1482. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1214.  Dr. Hargitai János, Móring József Attila és Lengyel Zoltán képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 597,9 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 377,7 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  386. (1368. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 4.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1215.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 897,9] 3 846,9 /-51,0 tám./
        1  Működési költségvetés 747,6 bev.
           3  Dologi kiadások [1 677,7] 1 626,7 /-51,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2803. (719. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 18.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1216.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  845. (423. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 2201. (423.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2808. (423. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1217.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 2. cím módosítását javasolják:
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2804. (426. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 3.jcs új5jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1218.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2816. (429. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1219.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím módosítását javasolják:



- 656 -

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  194. (314. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs), 614. (314.

sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 2739. (314. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 7.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1220.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 595,0 /-750,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 511,2 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1330. (1024. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1743. (1024. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1024. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1221.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím
módosítását javasolja:
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 3 008,5 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 745,0 /-600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 561,2 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1649. (1641. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1222.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
    1  Működési költségvetés
        1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
        2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2190. (1225. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2274.
(1225. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1223.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV.
fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés



- 658 -

           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2837. (1209. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1224.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1813. (1230. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs),
2197. (1230. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1225.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 3 708,8 /-99,7 tám./
        1  Működési költségvetés
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           1  Személyi juttatások [2 345,0] 2 269,5 /-75,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 737,0 /-24,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1198. (1765. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím), 1230. (1765. sz.

jav. - 1.mell. XIV. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Al-
kotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet.

1226.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2847. (1234. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 12jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1227.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2846. (1237. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 11jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1228.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím
módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 3 308,5 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 967,5 /-377,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 638,7 /-122,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2105. (746. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/746. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1229.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2.
cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala[3 808,5] 2 808,5 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 345,0] 1 590,0 /-755,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 761,2] 516,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  626. (595. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1230.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Központi Kárrendezési Iroda [1 458,6] 1 396,4 /-62,2 tám./
       1  Működési költségvetés 16,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 726,7] 679,0 /-47,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 237,0] 221,7 /-15,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 496,1] 496,9 /+0,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1198. (1765. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím), 1225. (1765. sz.

jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Al-
kotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet.

1231.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Központi Kárrendezési Iroda [1 458,6] 1 089,5 /-369,1 tám./
        1  Működési költségvetés 16,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 726,7] 446,7 /-280,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 237,0] 147,9 /-89,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (561. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,



- 662 -

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1232.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     5  Szombathelyi Regionális Börtön kialakítása 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1136. (859. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1233.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 2.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célfeladatok
     6  Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások,
         támogatások [ 450,0] 250,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2608. (1229. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1234.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 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 [ 450,0] 250,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2302. (731. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc új 80. jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1235.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XIV. 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 [ 450,0] 253,0 /-197,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 203,0 /-197,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2205. (1052. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új31.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1236.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV.
fejezet 6. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Alapítványok támogatása
      2 Deák Ferenc Kúria Közalapítvány 5,0 /+5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1897. (1257. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1237.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 4 888,5 /-789,5 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           1  Személyi juttatások [3 324,0] 2 724,0 /-600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 049,6] 860,1 /-189,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2096. (750. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 10jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.



- 665 -

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1238.  Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 545,5 /-132,5 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 564,4 /-132,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  832. (753. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új70.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/753. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1239.  Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 528,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 546,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2154. (398. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc új56.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1240.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 439,5 /-238,5 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           1  Személyi juttatások [3 324,0] 3 125,7 /-198,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 049,6] 986,1 /-63,5 kiad./
      3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 720,2 /+23,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1274. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1241.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 648,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 666,9 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  354. (722. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1242.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 528,0 /-150,0 tám./
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        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 546,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2842. (1459. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1243.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 528,0 /-150,0 tám./
       1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 546,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1884. (723. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1244.  Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 433,3 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 5,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 517,4] 217,4 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2695. (1255. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1245.  Révész Máriusz és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 528,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 546,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2167. (408. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 17.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1246.  Varga Mihály, Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos
László, Végh László és dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 078,0 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 096,9 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2022. (1333. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1247.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Járvás István, Szalay Ferenc és Balla György képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 558,0 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 576,9 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1737. (984. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1248.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 558,0 /-120,0 tám./
       1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 576,9 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2001. (919. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7. jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/919. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1249.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 558,0 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 576,9 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  785. (1362. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 1.alc új 6jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1250.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 528,0 /-150,0 tám./
       1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 546,9 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2005. (946. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/946. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1251.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 488,0 /-190,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 506,9 /-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  828. (1310. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1252.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Járvás István, Szalay Ferenc és Balla György képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 498,0 /-180,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 516,9 /-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1738. (983. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/983. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1253.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 4 888,5 /-789,5 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           1  Személyi juttatások [3 324,0] 2 724,0 /-600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 049,6] 860,1 /-189,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284.

sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115.
(284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461.
(284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1254.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 558,0 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 576,9 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2112. (953. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 15jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/953. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1255.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 553,0 /-125,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 571,9 /-125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2800. (709. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 8.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1256.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 569,1 /-108,9 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 588,0 /-108,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  927. (457. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 3291.
(457. sz. jav. - 5.mell. 5. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1257.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
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    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 713,3 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 1 141,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2080. (1436. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1258.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 640,3 /-93,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 332,3] 262,3 /-70,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 109,0] 86,0 /-23,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2073. (1305. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8cs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1259.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Kuzma László képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 533,3 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 961,0 /-200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2173. (387. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 2.jcs), 2468.
(387. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1260.  Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 533,3 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 961,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2156. (399. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc új56.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1261.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 583,3 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 1 011,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2126. (364. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1262.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 683,3 /-50,0 tám./
     1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 332,3] 294,3 /-38,0 kiad./
     1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 109,0] 97,0 /-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2222. (915. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/915. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1263.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 533,3 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 961,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1714. (1309. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs új6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1264.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 723,3 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 1 151,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2106. (1409. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1265.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 393,3 /-340,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés 5,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 517,4] 177,4 /-340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2225. (1261. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1266.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 547,9 /-185,4 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 975,6 /-185,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2038. (754. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1267.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László, dr. Tiba István, Szalai Annamária és Nagy Kál-
mán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását ja-
vasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 667,1 /-66,2 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 332,3] 282,8 /-49,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 109,0] 92,3 /-16,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2367. (568. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1268.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, Parragh Dénes és Tóth István képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 533,3 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 961,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1852. (416. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1269.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 673,3 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 332,3] 287,3 /-45,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 109,0] 94,0 /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2006. (732. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1270.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 533,3 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 450,5 bev.
           3  Dologi kiadások [1 161,0] 961,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  475. (280. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 2174.
(280. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 2.jcs), 2467. (280. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs), 2723. (280. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím 6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1271.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 483,3 /-250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 5,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 517,4] 267,4 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  179. (563. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 1.alc új 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1272.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 658,3 /-75,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 332,3] 276,1 /-56,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 109,0] 90,2 /-18,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2258. (1670. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1273.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 733,3] 1 433,3 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 5,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 517,4] 217,4 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2228. (1028. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1274.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ [ 42,4] 40,6 /-1,8 tám./
        1  Működési költségvetés 19,6 bev.
           1  Személyi juttatások [ 27,1] 25,4 /-1,7 kiad./
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           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 8,4] 7,8 /-0,6 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 18,1] 18,6 /+0,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1275.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1275.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  3  GKM  Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala [ 956,9] 918,9 /-38,0 tám./
        1  Működési költségvetés 36,8 bev.
           1  Személyi juttatások [ 486,7] 456,4 /-30,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 151,3] 141,6 /-9,7 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 232,3] 234,3 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1276.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  4  Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 770,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 699,3] 661,9 /-37,4 kiad./
        1  Működési költségvetés 1 770,5 bev.
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 230,0] 218,0 /-12,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 759,2] 808,6 /+49,4 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1279. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1277.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 4. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  4  Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 770,5 bev.
           3  Dologi kiadások [ 759,2] 659,2 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szüksé-
ges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1107. (363. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 2122. (363.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1278.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 4. cím módosí-
tását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  4  Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 770,5 bev.
           3  Dologi kiadások [ 759,2] 669,2 /-90,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2160. (891. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 12.alc), 2162.
(891. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 12.alc 2 jc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/891. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1279.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 6. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  6  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum[ 100,1] 97,5 /-2,6 tám./
        1  Működési költségvetés 3,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 29,4] 27,4 /-2,0 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 10,4] 9,8 /-0,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1287. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1280.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  6  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum[ 100,1] 110,1 /+10,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 60,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  423. (1067. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1281.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 018,0 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 700,0] 800,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2741. (510. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1282.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 7. cím módosítását
javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 018,0 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 700,0] 800,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1767. (861. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/861. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1283.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 7. cím módosítását javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 018,0 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 700,0] 800,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2146. (375. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 26.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1284.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály,
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 018,0 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 700,0] 800,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2158. (396. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 11.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1285.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 7. cím módosí-
tását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 018,0 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 700,0] 800,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1380. (1434. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1286.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 7. cím módosítását
javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 018,0 /-100,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 700,0] 800,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2083. (877. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új.8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/877. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1287.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 7. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  7  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [1 118,0] 1 059,0 /-59,0 tám./
        1  Működési költségvetés 700,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 707,1] 662,4 /-44,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 232,8] 218,5 /-14,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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1288.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 8. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  8  Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
        1  Működési költségvetés 440,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 57,5] 54,4 /-3,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 18,8] 17,8 /-1,0 kiad./
      3  Dologi kiadások [ 352,1] 356,2 /+4,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1290. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1289.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 9. cím módosítását
javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 185,1 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 881,4] 801,4 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2830. (878. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/878. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1290.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 9. cím módo-
sítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 236,2 /-28,9 tám./
       1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           1  Személyi juttatások [1 053,1] 1 030,6 /-22,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 336,9] 329,7 /-7,2 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 881,4] 882,2 /+0,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1298. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1291.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 9. cím módosí-
tását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 133,1 /-132,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           1  Személyi juttatások [1 053,1] 953,1 /-100,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 336,9] 304,9 /-32,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2220. (905. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 11 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/905. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1292.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
9. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 205,1 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
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           3  Dologi kiadások [ 881,4] 821,4 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1761. (734. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1293.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 9. cím módosí-
tását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 185,1 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 881,4] 801,4 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  829. (904. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új 69jcs.), 2309.
(904. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/904. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1294.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 215,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 881,4] 831,4 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  390. (969. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/969. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1295.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 9. cím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 215,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 881,4] 831,4 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2844. (1587. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1296.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
9. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 200,1 /-65,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 881,4] 816,4 /-65,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2607. (725. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1297.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XV. fejezet 10. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Magyar Bányászati Hivatal [ 719,9] 679,9 /-40,0 tám./
        1  Működési költségvetés 23,1 bev.
           1  Személyi juttatások [ 512,4] 482,4 /-30,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 159,9] 149,9 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2823. (766. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1298.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 10. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Magyar Bányászati Hivatal [ 719,9] 677,1 /-42,8 tám./
        1  Működési költségvetés 23,1 bev.
           1  Személyi juttatások [ 512,4] 479,1 /-33,3 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 159,9] 149,3 /-10,6 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 54,9] 56,0 /+1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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1299.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 743,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  694. (845. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/845. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1300.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím mó-
dosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
       1  Működési költségvetés [1 659,9] 1 569,9 /-90,0 bev./
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 723,0 /-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2807. (1037. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 5.jcs új3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1037. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1301.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 11. cím módosítását javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 750,0 /-63,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  344. (565. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 25.jcs), 2413.
(565. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1302.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           1  Személyi juttatások [ 559,0] 527,0 /-32,0 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 164,6] 154,4 /-10,2 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 1,0 bev.
          1 Intézményi beruházási kiadások [ 120,0] 162,2 /+42,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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1303.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 743,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  690. (844. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 2911. (844. sz.

jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/844. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1304.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Kuzma László, Stolár Mihály, Sági
József és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 11. cím
módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 733,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előrányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2165. (393. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím új16-alc), 2166.
(393. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 17.alc 7.jcs), 2307. (393. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1305.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 733,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételi előirányzatot is szükséges módosítani.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1317. (1401. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím), 2864. (1401. sz.

jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 4.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1306.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  11  Magyar Energia Hivatal
        1  Működési költségvetés 1 659,9 bev.
           3  Dologi kiadások [ 813,0] 743,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2135. (1373. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1307.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 12. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  12  Magyar Szabadalmi Hivatal
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [1 270,7] 1 202,7 /-68,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 418,6] 396,8 /-21,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 453,2] 1 543,0 /+89,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1308.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 12. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  12  Magyar Szabadalmi Hivatal
       1  Működési költségvetés [3 970,0] 4 020,0 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összhangban a kiadási előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1754. (1124. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1309.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módosítá-
sát javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 785,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2831. (879. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/879. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1310.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 847,0 /-8,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1868. (892. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc új3jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/892. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1311.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módosítá-
sát javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
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        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 815,0 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2832. (880. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/880. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1312.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           1  Személyi juttatások [1 100,7] 1 001,7 /-99,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 366,4] 332,4 /-34,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2219. (899. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/899. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1313.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 13. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 792,8 /-62,2 kiad./
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Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2320. (571. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1314.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           1  Személyi juttatások [1 100,7] 960,7 /-140,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 366,4] 319,8 /-46,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2740. (902. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/902. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1315.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 775,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1772. (850. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1316.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 13. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 805,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy támo-
gatás összegét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2719. (521. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1317.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 13. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 770,0 /-85,0 kiad./

Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételi előirányzatot is szükséges módosítani.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1305. (1401. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 2864. (1401. sz.

jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 4.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1318.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 13. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 855,0] 775,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2690. (1372. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1319.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 13. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  13  Országos Mérésügyi Hivatal
        1  Működési költségvetés 2 667,0 bev.
           1  Személyi juttatások [1 100,7] 1 039,1 /-61,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 366,4] 346,1 /-20,3 kiad./
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 172,4] 216,3 /+43,9 kiad./
           2  Felújítás [ 166,0] 204,0 /+38,0 kiad./



- 703 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 12.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1320.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        2  Felhalmozási költségvetés 40,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 630,3] 1 528,0 /-102,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2011. (1019. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs),
2474. (1019. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1321.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           3  Dologi kiadások [6 543,9] 6 143,9 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is változtatni szüksé-
ges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2159. (374. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 11.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1322.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        2  Felhalmozási költségvetés 40,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 630,3] 1 530,3 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy támo-
gatás összegét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2691. (516. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1323.  Czerván György, Szalai Annamária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           1  Személyi juttatások [8 972,3] 7 472,3 /-1500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 802,0] 2 302,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1004. (1010. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím), 1079. (1010. sz.

jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1010. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1324.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           1  Személyi juttatások [8 972,3] 7 472,3 /-1500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 802,0] 2 333,5 /-468,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  608. (1017. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 2622. (1017. sz. jav.

- 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1017. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1325.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           3  Dologi kiadások [6 543,9] 6 293,9 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1518. (928. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/928. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1326.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        2  Felhalmozási költségvetés 40,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 630,3] 1 530,3 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevétel összegét is
módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2671. (523. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1327.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        2  Felhalmozási költségvetés 40,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 630,3] 1 530,3 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó bevételt is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2655. (522. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 9.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1328.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím mó-
dosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           3  Dologi kiadások [6 543,9] 6 243,9 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2581. (1026. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1026. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1329.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           1  Személyi juttatások [8 972,3] 8 540,3 /-432,0 kiad./
      2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 802,0] 2 664,7 /-137,3 kiad./
          3  Dologi kiadások [6 543,9] 6 801,4 /+257,5 kiad./
      5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 760,4] 2 775,4 /+15,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 40,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 630,3] 1 896,0 /+265,7 kiad./
          2  Felújítás [ 197,4] 228,5 /+31,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell.
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XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1330.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 15. cím mó-
dosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  15  Közlekedési Felügyeletek
        1  Működési költségvetés 22 915,3 bev.
           1  Személyi juttatások [8 972,3] 8 222,3 /-750,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 802,0] 2 552,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1220. (1024. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 1743. (1024. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1024. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1331.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 18. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  18  Polgári Légiközlekedési Hatóság [ 222,8] 208,8 /-14,0 tám./
        1  Működési költségvetés 335,6 bev.
           1  Személyi juttatások [ 369,7] 348,3 /-21,4 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 115,4] 108,6 /-6,8 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 101,0] 115,2 /+14,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell.
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XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

19.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1332.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
18. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  18  Polgári Légiközlekedési Hatóság [ 222,8] 162,8 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés 335,6 bev.
           1  Személyi juttatások [ 369,7] 324,7 /-45,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 115,4] 100,4 /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1760. (728. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1333.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 19. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  19  MÁV egészségügyi szolgáltatás [ 58,7] 56,2 /-2,5 tám./
       1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 40,8] 38,9 /-1,9 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 14,7] 14,1 /-0,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

18.cím), 1334. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 21.cím) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1334.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 21. cím módo-
sítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  21  HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
        1  Működési költségvetés 15 316,8 bev.
           1  Személyi juttatások [5 565,8] 5 274,7 /-291,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 744,1] 1 651,0 /-93,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [5 445,8] 5 830,0 /+384,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1240. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1274.
(1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 2.cím), 1275. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 3.cím), 1276. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 1279. (1766. sz.

jav. - 1.mell. XV. 6.cím), 1287. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím), 1288. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 8.cím), 1290. (1766. sz. jav. -

1.mell. XV. 9.cím), 1298. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím), 1302. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1307. (1766. sz. jav. - 1.mell.

XV. 12.cím), 1319. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím), 1329. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 1331. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV.

18.cím), 1333. (1766. sz. jav. - 1.mell. XV. 19.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1335.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 497,7 /-60,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 497,7 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1701. (934. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1336.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
1. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     [1  Mecseki Uránércbánya bezárása] [ 340,0] /-340,0 tám./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [4  Kormányzati beruházás] [ 340,0] /-340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1402. (1740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc 20.jcs),
2447. (1740. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 2.jcs új13.jc), 2448. (1740. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc új31.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1337.  Bánki Erik és dr. Mikes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
25. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Mecseki Uránércbánya bezárása [ 340,0] 600,0 /+260,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 340,0] 600,0 /+260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  258. (1551. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1551. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1338.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1691. (1490. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1339.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1715. (421. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 8.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1340.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 477,7 /-80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 477,7 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2827. (1306. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1341.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek
         beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1709. (649. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1342.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 507,7 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 507,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1690. (651. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/651. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1343.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2591. (1243. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1344.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 462,7 /-95,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 462,7 /-95,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1726. (945. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/945. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1345.  Ivanics Ferenc, Nógrádi László és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3068. (1594. sz. jav. - 1.mell. XXX. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1346.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2214. (579. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1347.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 546,5 /-11,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 546,5 /-11,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2602. (1572. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1348.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, Parragh Dénes és Tóth Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 557,7] 457,7 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 557,7] 457,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1846. (414. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1349.  Bernáth Ildikó és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
       2  Logisztikai központ fejlesztése [ 105,0] 210,0 /+105,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 105,0] 210,0 /+105,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítványt számszakilag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  526. (963. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1350.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 4.
jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
       4  Kikötők fejlesztése [ 664,3] 1 000,0 /+335,7 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 664,3] 1 000,0 /+335,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  750. (1554. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1554. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1351.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
          5 Szegedi Regionális Logisztikai Központ építése 1 800,0 /+1800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 800,0 /+1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  312. (925. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/925. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1352.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
       5 Nemzetközi hajóállomás építése Esztergomban a
         Prímás-szigeten 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  754. (1634. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1353.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
       5 Nemzetközi hajóállomás építése Esztergomban a Prímás
          szigeten előkészítés 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2783. (1633. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1354.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Dunakeszi belterület szilárd útburkolat-ellátásának
         növelése 70,0 /+70,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 /+70,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  302. (834. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/834. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1355.  Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János, Nógrádi László és Soltész Miklós képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím új 9. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     9  Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 45,0] 245,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 45,0] 245,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  132. (1624. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1356.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím új 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     9  Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 45,0] 105,0 /+60,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 45,0] 105,0 /+60,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2382. (63. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1357.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 45,0] 545,0 /+500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 45,0] 545,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  296. (1494. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1358.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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     12 Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozása 650,0 /+650,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 650,0 /+650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  506. (586. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1359.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  M43-as autóút beruházásának előkészítése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1117. (743. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1360.  Dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18  A 10-es út rekonstrukciója 6 000,0 /+6000,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 000,0 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3011. (931. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/931. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1361.  Szijjártó Péter, dr. Martonosi György és dr. Szabó Erika képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     19  M5-ös autópálya matricás rendszerbe történő
         bevonása 100 000,0 /+100000,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100 000,0 /+100000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1362.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     19  M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza-Szeged közötti
            szakaszának megépítése 10 000,0 /+10000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1118. (744. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1363.  Szijjártó Péter, dr. Fónagy János, Domokos László, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth
Imre, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László, Farkas Sándor, Dobó László, Nógrádi
Zoltán, dr. Bartha László, dr. Rákos Tibor, dr. Martonosi György, Harrach Péter, Imre Zsolt,
Tóth Gábor, Czerván György, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Szűcs Lajos, dr. Czira Sza-
bolcs, Erdész Zoltán, dr. Salamon László, Selmeczi Gabriella, Endre Sándor, Nyitray András,
dr. Horváth Zsolt, Balogh József, Ivanics István, Zsigó Róbert, dr. Fenyvesi Máté, Tóth Ist-
ván, dr. Szabó Erika és dr. Kerényi János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     19  M5-ös autópálya kivásárlása és olcsóbb
          üzemeltetése 100 000,0 /+100000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100 000,0 /+100000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1364.  Szijjártó Péter, dr. Martonosi György, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő
új 19. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     19  M5-ös autópálya matricás rendszerbe történő
             bevonása 100 000,0 /+100000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100 000,0 /+100000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1365.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     20  Rév- és kompközlekedés fejlesztése [ 35,0] 75,0 /+40,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 35,0] 75,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  816. (1491. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1491. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1366.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     20  Rév- és kompközlekedés fejlesztése [ 35,0] 135,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 35,0] 135,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  126. (1636. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1367.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 34. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     34 Szolnok-Doba közötti árvízvédelmi töltésen kiépítendő
       kerékpárút, amelynek révén Szolnoktól Kőtelekig, illetve
     Tiszasűlytől Kisköréig vezetne folyamatos EUROVELO út 150,0

/+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1947. (1181. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1368.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      35 Győr Széchenyi tér út és burkolat felújítás 750,0 /+750,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 750,0 /+750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2192. (1224. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1369.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35  Északi Duna-híd beruházás előkészítése 2 500,0 /+2500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 500,0 /+2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2386. (583. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím), 2394. (583. sz.

jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1370.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35 Budapesti elővárosi közlekedés fejlesztése 2 000,0 /+2000,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2410. (584. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1371.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím ki-
egészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35  A Gyula-Kétegyháza közötti 4434-es út felújítása 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2777. (992. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/992. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1372.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35 Káposztásmegyer Megyeri úti vasúti megálló létesítése 500,0

/+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  838. (593. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1373.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35  Bugyi nagyközség elkerülő út I. ütem 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1093. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1374.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      35 Moszkva tér rekonstrukció 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2409. (1649. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1375.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésu eloirányzatok
    1  Beruházás
     35 Moszkva tér rekonstrukció 5 000,0 /+5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3017. (855. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/855. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1376.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35  XVI. kerületi Veres Péter utcai HÉV szintbeli
         keretszerződésének kiküszöbölése 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  756. (1039. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1039. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1377.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35 Bajai Szentháromság tér felújítása 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  601. (1232. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1378.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35 Budapest Déli pályaudvar felújítása 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 200,0 /+1200, kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  325. (1651. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1651. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1379.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35 Nagykörű, Csataszög, Tiszasűly települések
         földgáz-beruházása 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  376. (1186. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1380.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       35 Pátka-Zámoly felszíni csapadékvíz elvezetése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1285. (1434. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.



- 733 -

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1381.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35 Budapest Batthyány tér rekonstrukciója 150,0 /+150,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  127. (1650. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1382.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      35 BKV járműveinek akadálymentesítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  493. (1654. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1383.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 36. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      36 A Körmendet elkerülő út építése 7 500,0 /+7500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 7 500,0 /+7500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  329. (1645. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 3024.
(1645. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1384.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 36. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     36  Győr Révfalu-Víziváros útépítés és rendezés 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2200. (1212. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1385.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 37. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     37  81-es főút Győri bevezető szakasz II. ütem 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2195. (1210. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2757.
(1210. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1386.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 38. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       38 Győri keleti tehermentesítő út, Tatai
            út-Fehérvári út 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2772. (1220. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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"
"1387.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési
          Alapprogram 50,0 /+50,0 tám./
        8  Pátka-Zámoly összekötő út megépítése
           2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1075. (1431. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1388.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési
           Alapprogram 100,0 /+100,0 tám./
          9  Pátka község bekötő útjának vasúti-műtárgya
             2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1121. (1432. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1389.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 38. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        38 Körmend-Zalalövő vasútvonal építésének,
             I. üteme 6 000,0 /+6000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 6 000,0 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3034. (1668. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1390.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     39  Győr Révfalu-Sziget összekötő híd 3 800,0 /+3800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 800,0 /+3800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  293. (1213. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2478.
(1213. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1391.  Cserna Gábor és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     39  M6-os autópálya építése 4 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1120. (747. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1392.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 M6-os autópálya építése 4 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3014. (1253. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1393.  Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     39  A dunaföldvári elkerülő út befejezése 1 000,0 /+1000,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1094. (889. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/889. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1394.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     40  Győri Tihanyi úti alajáró 4 000,0 /+4000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  251. (1211. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs), 2909.
(1211. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1395.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 41. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     41  Pinnyéd-Abda-Gyirmót-Győr belterület kerékpár út 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3039. (1219. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1396.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       42 Győri-Ménfőcsanak Hegyalja út 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2945. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 3.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1397.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
         42 Győr Ifjúság körút forgalomlassító járdasziget 30,0 /+30,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 30,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  820. (1223. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1398.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 43. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     43  Győr Marcalváros összekötő csomópont 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2431. (1217. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1399.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 44. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     44  Győr Marcalváros II. parkolók kialakítása 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1943. (1215. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1400.  Parragh Dénes és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        45 Nyíregyháza felüljáró építése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2436. (1511. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1401.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     [2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása] [3 050,0] /-3050,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [3  Dologi kiadások] [ 30,0] /-30,0 kiad./
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           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 370,0] /-370,0 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][2 650,0] /-2650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  794. (54. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 59.jcs), 830. (54.

sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1402.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím
20. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     [20  Uránércbánya hosszú távú környezeti
           kárelhárítás] [ 500,0] /-500,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 500,0] /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1336. (1740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 1.jcs), 2447.
(1740. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 2.jcs új13.jc), 2448. (1740. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc új31.jcs) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1403.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 775,9] 19 995,9 /+7220,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 4 698,2 bev.
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 780,0] 20 000,0 /+7220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2963. (1393. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1404.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 775,9] 17 995,9 /+5220,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 4 698,2 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 780,0] 18 000,0 /+5220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2964. (1395. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1405.  Varga Mihály, Tállai András, dr. Fónagy János, Domokos László, Lasztovicza Jenő és
dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 775,9] 22 775,9 /+10000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 100,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 861,8] 3 861,8 /+1000,0 kiad./
     2  Felhalmozási költségvetés 4 698,2 bev.
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 780,0] 21 780,0 /+9000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  792. (305. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs), 1414.
(305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 1417. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 1428. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

5.alc 1.jcs), 1519. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1406.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 775,9] 24 995,9 /+12220,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 4 698,2 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 780,0] 25 000,0 /+12220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  322. (1396. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2967.
(1396. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1407.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 16 222,5 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 11 650,0 /+2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2411. (1290. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1408.  Szabó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
   2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 17 222,5 /+3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 12 650,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  25. (89. sz. jav. - 49.§ (1) új31.), 540. (89. sz. jav. - 1.mell. X.

8.cím új 5.alc 1.jcs.), 954. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23.jcs.), 2555. (89. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs), 3313. (89.

sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1409.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 25 000,0 /+10777,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 20 427,5 /+10777,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2902. (1569. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2952. (1569.

sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1410.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 20 000,0 /+5777,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 15 427,5 /+5777,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2994. (1570. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1570. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1411.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 20 000,0 /+5777,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 500,0] 700,0 /+200,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 13 150,0 /+3500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 022,5] 6 100,0 /+2077,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2966. (460. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1412.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 14 242,5 /+20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 9 670,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1891. (921. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1413.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 30 000,0 /+15777,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 25 427,5 /+15777,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  323. (1571. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2915.
(1571. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2996. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1414.  Varga Mihály, Tállai András, dr. Fónagy János, Domokos László, Lasztovicza Jenő és
dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 30 222,5 /+16000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 650,0] 19 650,0 /+10000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 022,5] 10 022,5 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  792. (305. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs), 1405.
(305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 1417. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 1428. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

5.alc 1.jcs), 1519. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1415.  Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [12 844,1] 25 000,0 /+12155,9 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 329,1] 21 485,0 /+12155,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3001. (1660. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1660. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1416.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím
3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [12 844,1] 21 000,0 /+8155,9 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 329,1] 17 485,0 /+8155,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2517. (169. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1417.  Varga Mihály, Tállai András, dr. Fónagy János, Domokos László, Lasztovicza Jenő és
dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [12 844,1] 21 844,1 /+9000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 80,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 139,8] 4 139,8 /+1000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 329,1] 17 329,1 /+8000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  792. (305. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs), 1405.
(305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 1414. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 1428. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

5.alc 1.jcs), 1519. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1418.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [12 844,1] 15 515,0 /+2670,9 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 329,1] 12 000,0 /+2670,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2983. (1068. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1068. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1419.  Dr. Braun Márton és dr. Papcsák Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [12 844,1] 14 844,1 /+2000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 329,1] 11 329,1 /+2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2913. (1576. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1420.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [12 844,1] 23 515,0 /+10670,9 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 329,1] 20 000,0 /+10670,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  304. (1560. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2921.
(1560. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2977. (1560. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1421.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők, valamint Lasztovicza Je-
nő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
25. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     4  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése
        célelőirányzat [10 000,0] 20 000,0 /+10000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 000,0] 20 000,0 /+10000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  332. (1064. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2926.
(1064. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2970. (1064. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1064., 1065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1422.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 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  Fürdő fejlesztése és pihenőfalu kialakítása,
              Hajdúdorog 500,0 /+500,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  210. (726. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/726. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1423.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
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     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 73 482,8 /-14000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 200,0 bev.
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[32 683,0] 27 683,0 /-5000,0 kiad./
      2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 32 696,0 /-8000,0 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1544. (596. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs),
2987. (596. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1424.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 88 682,8 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 200,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[32 683,0] 33 883,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1104. (1578. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1578. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1425.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
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     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 96 786,8 /+9304,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 50 000,0 /+9304,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2900. (1557. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2992. (1557.

sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1426.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 106 786,8 /+19304,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 60 000,0 /+19304,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2917. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2976. (1558.

sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 2993. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1427.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 90 482,8 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
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           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 43 696,0 /+3000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1428.  Varga Mihály, Tállai András, dr. Fónagy János, Domokos László, Lasztovicza Jenő és
dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 105 482,8 /+18000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 200,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[32 683,0] 39 683,0 /+7000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 49 696,0 /+9000,0 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 16 803,8 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  792. (305. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs), 1405.
(305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 1414. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 1417. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

3.alc 3.jcs), 1519. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1429.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 932,8 /+450,0 tám./
        1  Működési költségvetés 200,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[32 683,0] 33 133,0 /+450,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  199. (1577. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1577. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1430.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 982,8 /+500,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  334. (31. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1431.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 582,8 /+100,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  335. (30. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1432.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 982,8 /+500,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  175. (33. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1433.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 982,8 /+500,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  176. (34. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1434.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 982,8 /+500,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  337. (35. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1435.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 87 882,8 /+400,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  338. (36. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1436.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Mosonmagyaróvár elkerülő útszakasz építése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  172. (609. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1437.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Mosonmagyaróvár város, út korszerűsítése I. ütem 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  162. (676. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.



- 761 -

Indokolás: Lásd a T/5601/676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1438.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Mosonmagyaróvár és környéke kerékpárút fejlesztés
        1. ütem 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  165. (673. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1439.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  M1 autópálya déli lecsatlakozó építése Mosonmagyaróvárnál 2 800,0

/+2800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 800,0 /+2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  536. (611. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1440.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím ki-
egészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
      3 A 4219-es úton lévő Fekete és Fehér körösi hidak
          átépítése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1169. (987. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/987. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1441.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
      3 Csongrádot elkerülő 4519-es elkerülő út 1 387,0 /+1387,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatás kiadás 1 387,0 /+1387,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  771. (1078. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1078. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1442.  Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
      3 Elek-Lökösháza közötti 4444. sz. közút felújítása 750,0 /+750,0 tám./
         1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 /+750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2476. (989. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/989. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1443.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím ki-
egészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     3 42154 j. út Geszti bekötőút 86,0 /+86,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,0 /+86,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2725. (990. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/990. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1444.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     [1  Energiagazdálkodás] [34 829,0] /-34829,0 tám./
          [1  Működési költségvetés]
             [5  Egyéb működési célú támogatások,
              kiadások] [34 829,0] /-34829,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc

1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz.

jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a)

fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca)

fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be)

fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.
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jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1445.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1.
jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    [6  Energiagazdálkodási célelőirányzat]
     [1  Energiagazdálkodás] [34 829,0] /-34829,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][34 829,0] /-34829,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1058. (1033. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc),
2991. (1033. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1033. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1446.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 769,0 /-60,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 769,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2669. (1444. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új 32. Jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1447.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 25 329,0 /-9500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 25 329,0 /-9500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1748. (1012. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1012. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1448.  Dr. Martonosi György és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 21 829,0 /-13000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 21 829,0 /-13000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  791. (1513. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1449.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 27 829,0 /-7000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 27 829,0 /-7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1712. (1479. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1450.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 28 929,0 /-5900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 28 929,0 /-5900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1030. (1501. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1501. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1451.  Dr. Karakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 979,0 /-850,0 tám./
    1  Energiagazdálkodás 34 829,0 tám.
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 979,0 /-850,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2007. (707. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1452.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 609,0 /-220,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 609,0 /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  471. (1443. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új29.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1453.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2491. (603. sz. jav. - 1.mell. XXII. 16.cím új3alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/603. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1454.  Szijjártó Péter, dr. Nyitrai Zsolt és Horváth László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 229,0 /-600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 229,0 /-600,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2843. (1474. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1455.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 25 411,6 /-9417,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 25 411,6 /-9417,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  993. (588. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím új10.alc.) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1456.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 329,0 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 329,0 /-1500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2666. (842. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új 32.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/842. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1457.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 30 155,0 /-4674,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 30 155,0 /-4674,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1826. (1254. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1458.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 30 829,0 /-4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 30 829,0 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2053. (602. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új.8jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1459.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 31 829,0 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 31 829,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2636. (1454. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1460.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 829,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 829,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  470. (1442. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új 28. jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1461.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 529,0 /-5300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 529,0 /-5300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2574. (759. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/759. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1462.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 629,0 /-1200,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 629,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2812. (1441. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1463.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 769,0 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 769,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2813. (1439. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1464.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 26 829,0 /-8000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 26 829,0 /-8000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  624. (504. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/504. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1465.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1053. (439. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1466.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 14 829,0 /-20000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 14 829,0 /-20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1054. (440. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1467.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 799,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 799,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2670. (1445. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új 33. Jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1468.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  958. (587. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 3314.
(587. sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1469.  Dr. Karakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 729,0 /-1100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 729,0 /-1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1759. (706. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/706. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1470.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 24 829,0 /-10000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 24 829,0 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1056. (1061. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1061. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1471.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 229,0 /-1600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 229,0 /-1600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2161. (944. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/944. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1472.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 31 486,0 /-3343,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 31 486,0 /-3343,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2262. (981. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/981. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1473.  Dr. Simicskó István, Körömi Attila, Nyitray András és dr. Simon Miklós képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 20 629,0 /-14200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 20 629,0 /-14200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1192. (542. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc új 38.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1474.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2589. (594. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1475.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 14 829,0 /-20000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 14 829,0 /-20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1785. (1339. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1476.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 743,8 /-85,2 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 743,8 /-85,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  671. (1006. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1006. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1477.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1836. (1630. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1478.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 26 639,9 /-8189,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 26 637,9 /-8191,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  535. (461. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1479.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1804. (1631. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1480.  Dr. Bagó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 757,5 /-71,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 757,5 /-71,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  638. (1007. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1007. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1481.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 749,0 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 749,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2230. (704. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1482.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 957,7 /-4871,3 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 957,7 /-4871,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  899. (402. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 3195.
(402. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3198. (402. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1483.  Kékkői Zoltán József, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Tóth Imre, Arnóth Sán-
dor, dr. Vitányi István és Pálfi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 19 829,0 /-15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1036. (1055. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új18.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1055. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1484.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 814,0 /-15,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 814,0 /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2794. (1316. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1485.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 829,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 829,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1996. (777. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1486.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 529,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 529,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2301. (778. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc új 80. jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1487.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  983. (597. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új3.jcs), 3362.
(597. sz. jav. - 8.mell. újV.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1488.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 33 670,0 /-1159,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 670,0 /-1159,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2033. (1117. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1489.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 129,0 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 129,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2825. (783. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/783. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1490.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 31 829,0 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 31 829,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1786. (1314. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1491.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 775,4 /-53,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb muködési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 775,4 /-53,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  658. (1315. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1492.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 31 829,0 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 31 829,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1733. (887. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/887. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1493.  Dr. Karakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 34 429,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 429,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1840. (708. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1494.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  922. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc új29.jcs), 3259.
(600. sz. jav. - 3.mell. új29.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1495.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 22 749,0 /-12080,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 22 749,0 /-12080,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  88. (524. sz. jav. - 1.mell. I. 15.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1496.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 29 829,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2283. (1685. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1497.  Gyürk András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7. al-
cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 6,2 /-140,0 kiad./

[ 146,2] 6,2 /-140,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2144. (1238. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 26.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1498.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7.
alcím módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 36,2 /-110,0 kiad./

[ 146,2] 36,2 /-110,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2075. (977. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1499.  Varga Mihály, Halász János, Homa János, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Tirts Tamás és Kiss Attila képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 46,2 /-100,0 kiad./

[ 146,2] 46,2 /-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  381. (307. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1500.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 26,2 /-120,0 kiad./

[ 146,2] 26,2 /-120,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2017. (1539. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1501.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Kuzma László képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 6,2 /-140,0 kiad./

[ 146,2] 6,2 /-140,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2169. (388. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 17.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1502.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7.
alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 6,2 /-140,0 kiad./

[ 146,2] 6,2 /-140,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2090. (941. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1503.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7.
alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 6,2 /-140,0 kiad./

[ 146,2] 6,2 /-140,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2068. (940. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1504.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 7. alcím módosítását java-
solják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     7  Fejezeti tartalék [ 146,2] 96,2 /-50,0 kiad./

[ 146,2] 96,2 /-50,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1752. (1127. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1505.  Bánki Erik és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása [1 130,8] 1 200,0 /+69,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 130,8] 1 200,0 /+69,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1878. (1688. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1506.  Ivanics Ferenc és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     1  MTESZ támogatása [ 86,9] 136,9 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 86,9] 136,9 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1917. (1352. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1507.  Ivanics István és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     1  MTESZ támogatása [ 86,9] 136,9 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 86,9] 136,9 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1914. (1596. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1508.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 14. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     4  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása [ 90,0] 200,0 /+110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 90,0] 200,0 /+110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2558. (130. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1509.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 14. al-
cím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     4  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása [ 90,0] 840,0 /+750,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 90,0] 840,0 /+750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  265. (1364. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1510.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 14.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     7  Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 500,0 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  377. (658. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"1511.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
kiegészítését javasolja a következő új 27. alcím felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    27  Felzárkózási infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      7 Nyírparasznya település orsz. közúth.-ba történő bekötése 200,0

/+200,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2454. (1582. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1512.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
kiegészítését javasolja a következő új 27. alcím felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    27  Felzárkózási infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      7  Nyírtass település 4-es főúttal történő összeköttetése 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2455. (1581. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1513.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     1  Gyorsforgalmi úthálózat program [187 000,0] 185 415,6 /-1584,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 205 415,6 /-1584,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  982. (50. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új3.jcs), 3268.
(50. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3346. (50. sz. jav. - 8.mell. III. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1514.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     1  Gyorsforgalmi úthálózat program [187 000,0] 184 000,0 /-3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 204 000,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 628. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 632. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 636. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 640. (42. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 6.alc), 646. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 652. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 653. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím

9.alc), 659. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 667. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 669. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc),
674. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 682. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 685. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 689.
(42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 695. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 701. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 703. (42. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 709. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 713. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 718. (42. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 720. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 723. (42. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1515.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     1  Gyorsforgalmi úthálózat program [187 000,0] 186 909,9 /-90,1 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 206 909,9 /-90,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  721. (43. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1516.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     4  Autóbusz rekonstrukció [ 750,0] 2 250,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 750,0] 2 250,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2398. (1361. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1517.  Soltész Miklós, Lengyel Zoltán, dr. Fónagy János, Mádi László és dr. Latorcai János
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím 4. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     4  Autóbusz rekonstrukció [ 750,0] 1 500,0 /+750,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 750,0] 1 500,0 /+750,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító indítványt számszakilag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  489. (970. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1518.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     5  Vasúthálózat fejlesztése, beruházás [6 557,5] 6 807,5 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 557,5] 6 807,5 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1325. (928. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/928. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1519.  Varga Mihály, Tállai András, dr. Fónagy János, Domokos László, Lasztovicza Jenő és
dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím 5.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     5  Vasúthálózat fejlesztése, beruházás [6 557,5] 15 557,5 /+9000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 557,5] 15 557,5 /+9000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  792. (305. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs), 1405.
(305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 1414. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 1417. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím

3.alc 3.jcs), 1428. (305. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1520.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Belső közlekedési gyűrű kiépítésének műszaki
            előkészítése, Sopron 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  603. (1029. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1029. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1521.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 49. sz. főút Kocsord és Győrtelek elkerülő útszakaszok
létesítése 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  319. (837. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/837. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1522.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Kerékpárút fejlesztés, Szombathely-Balogunyom 30,0 /+30,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3057. (885. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/885. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1523.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Kiskőröst elkerülő út építése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2519. (178. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1524.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Egyházas-Haraszti-Siklós összekötő út építése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi beruházási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2202. (1053. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1053. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1525.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Szentpéterfa-Moschendorf határon átnyúló út
          korszerűsítése 98,0 /+98,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 98,0 /+98,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1870. (865. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/865. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1526.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 49. sz. Rohod-Csengersima II. rendű főút
          korszerűsítése 2 800,0 /+2800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 800,0 /+2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  287. (839. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/839. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1527.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Kerékpárút fejlesztés, Szombathely-Rum 170,0 /+170,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 170,0 /+170,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2893. (870. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1528.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 31-es út Jászapátit elkerülő szakaszának megépítése 3 500,0 /+3500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 500,0 /+3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  326. (1016. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1085.
(1016. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1016. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1529.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Az M65-ös út Pécs-Kaposvár-Balatonlelle közötti
        összekötő  útszakasz elkészítési terve 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi beruházási kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1165. (1021. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1021. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1530.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Soltvadkertet elkerülő út építése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2512. (179. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1531.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 M26 Miskolc-Kazincbarcika közötti útszakasz előkészítő munkálatai 100,0

/+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2980. (809. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/809. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1532.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 M30-as autópálya Miskolc-Kassa közötti szakaszának
        előkészítő munkálatai 100,0 /+100,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2955. (810. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/810. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1533.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 37-es sz. út négysávos szélesítése (I. ütem) 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2965. (800. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/800. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1534.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Nyírbátor-Nyírbéltek 4906 sz. út rekonstrukciójának
        I . üteme 180,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  99. (789. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1535.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának
        elkészítési terve 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi beruházási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2785. (1048. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1536.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 A Csongrád várost a Tiszaug településsel összekötő
        pontonhíd felújításának I. ütemére 250,0 /+250,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2758. (1076. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1537.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Kiskunfélegyházi északkeleti elkerülő út 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  735. (1084. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1084. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1538.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Budapesti főutak utólagos zajvédelme 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1108. (589. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1539.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  6-os sz. főút gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése 5 000,0 /+5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 /+5000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2958. (774. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1540.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 A 87-es számú főút szombathelyi szakaszának
       négy sávosítása 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1871. (864. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/864. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1541.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Kiskunfélegyházi nyugati elkerülő út 1 800,0 /+1800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 800,0 /+1800,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  765. (1085. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1085. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1542.  Végh László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Békéscsabát elkerülő út építése (II . ütem) 5 300,0 /+5300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 300,0 /+5300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3015. (1598. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1543.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8  M8 autópálya Dunaújváros, M7 autópálya közötti szakasz
          építésének előkészülete 2,0 /+2,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 /+2,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1892. (1673. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1544.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Budapesti fő- és mellékútvonalak rekonstrukciója 20 000,0 /+20000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20 000,0 /+20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1423. (596. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 2987.
(596. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1545.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Szolnokot északról elkerülő út és új Tisza-híd építésének
           megkezdése 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2402. (1358. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1546.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Fertő-táj Világörökség úthálózat tervezése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1682. (1365. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1547.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 51-es számú főút rekonstrukciója Kalocsa, Dunapataj
          között 170,0 /+170,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 170,0 /+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  163. (653. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/653. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1548.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 A 8624. sz. út Újkér-Csepreg közti szakaszának
        felújítása 800,0 /+800,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1159. (1423. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1549.  Cserna Gábor és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Dunaújvárosi „Duna-Híd” építése 18 000,0 /+18000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 000,0 /+18000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1122. (756. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/756. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1550.  Mádi László, dr. Karakó László és Kozma Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8  Balsa-Kenézlő Tisza híd tervezési tanulmány 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  416. (1324. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1551.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  A 471. sz. főút rekonstrukciójának I. üteme 743,0 /+743,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 743,0 /+743,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2485. (768. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/768. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1552.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Püspökladány-Hosszúhát-Sárrétudvari útszakasz
          rekonstrukciója 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvegés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2481. (816. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1553.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
          8 Püspökladány-Nádudvari útelágazás lámpás
             útkereszteződéssé alakítása 600,0 /+600,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2480. (817. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1554.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
          8 Bárándot elkerülő útszakasz építése, beruházás 500,0 /+500,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  244. (819. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1555.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Püspökladányt elkerülő útszakasz építése 10 000,0 /+10000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2953. (820. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1556.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
         8 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz
             villamosítása 500,0 /+500,0 tám./
  2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  123. (821. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/821. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1557.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
          8 Pocsaj-Létavértes közötti útszakasz
            rekonstrukciója 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  301. (822. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1558.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Mezőpeterdet elkerülő útszakasz építése, beruházás 500,0 /+500,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  222. (825. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/825. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1559.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Told-Mezőpeterd útszakasz építése, beruházás 300,0 /+300,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  223. (826. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1560.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 A 89-es út IV/A első szakaszának építése 2 000,0 /+2000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2415. (863. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/863. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1561.  Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Márton Attila, Pálfi István és dr. Vitányi István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
          8 Püspökladány-Hajdúszoboszló közötti  útszakasz
            2x2 sávos úttá bővítése 20 000,0 /+20000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20 000,0 /+20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  298. (829. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2408.
(829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2419. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2898. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2954. (829. sz.

jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1562.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Dunakeszi körforgalmi csomópontok kialakítása 160,0 /+160,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 160,0 /+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  309. (832. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1563.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Dunakeszi-Göd kerékpárút megépítése 140,0 /+140,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  324. (836. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/836. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1564.  Dr. Gruber Attila és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Siófok tehermentesítő út és Sió-híd építése 1 250,0 /+1250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 250,0 /+1250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3025. (979. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1565.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8  Észak-nyugati gyűjtőút építése, Sopron 3 000,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  328. (1025. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 2728.
(1025. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1025. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1566.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Szigetvári elkerülő út tervezése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2387. (1049. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1049. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1567.  Dr. Dorkota Lajos, Cserna Gábor és Endre Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 A dunaújvárosi „Duna-híd” megépítése 4 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3029. (1079. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1079. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1568.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8  Üllőt elkerülő út építése 4 500,0 /+4500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 500,0 /+4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2982. (1288. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1569.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8  A 85. számú főútvonal 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá
           történő alakítása, illetve az érintett települések elkerülő
           útjainak építése - első ütem 5 000,0 /+5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2990. (1303. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1570.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 53-as főútvonal Kiskunhalast elkerülő szakasz
         építése 40,0 /+40,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  815. (1323. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1571.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Fertőd-Pamhagen új bekötő út építése a 85. sz . úthoz 400,0

/+400,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1099. (1451. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1572.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 A 8614. sz. út Zsira-Szakony közti szakaszának felújítása 240,0

/+240,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,0 /+240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  366. (1424. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1573.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Beled két körforgalom építése 260,0 /+260,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,0 /+260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  528. (1425. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1574.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 8612. sz. út Fertőhomok-Beled közti szakaszának
          felújítása 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1100. (1426. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1575.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 A Kapuvár DNY-i elkerülő út építése 160,0 /+160,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 160,0 /+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  115. (1428. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1576.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Ivánból kivezető 8618 sz. út 84.sz. főútig tartó szakaszának
         felújítása 24,0 /+24,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 /+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  807. (1429. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1577.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 81-es számú főút 12,0-15,0 km közötti szakaszának
       korszerűsítése 1 100,0 /+1100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 100,0 /+1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1115. (1463. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1578.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Székesfehérvár csatlakozása a Velencei-tó - Vértes
         kerékpárúthoz 360,0 /+360,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 360,0 /+360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2761. (1466. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1579.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Mezőkövesdet elkerülő útszakasz építése 2 500,0 /+2500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 500,0 /+2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2961. (1507. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1580.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Vezseny község komphoz vezető út kisajátítása 15,0 /+15,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2374. (1545. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1581.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8  Orosházát elkerülő út építése (III. ütem) 1 200,0 /+1200,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3016. (1599. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1599. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1582.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 S 9-es gyorsforgalmi út bővítése 250,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  189. (656. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 6.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1583.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 35-ös számú főközlekedési út Hajdúböszörmény-Görbeháza
          közötti szakaszának felújítása 1 800,0 /+1800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 800,0 /+1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2397. (739. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1584.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Budapest-Kelebiai vasútvonal korszerűsítése 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  742. (1321. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1585.  Soltész Miklós és dr. Frajna Imre képviselők, valamint Soltész Miklós képviselő a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Budakeszi elkerülő út tervezése, előkészítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2770. (679. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/679., 681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1586.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Keszthely-Hévizi elkerülő út előkészítése 80,0 /+80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  108. (659. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1587.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
           8 Furta-Zsáka-Bakonszeg-Bihartorda-Biharnagybajom
             útvonal rekonstrukciója 1 000,0 /+1000,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2914. (811. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/811. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1588.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 4604-es számú főút felújítása 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1081. (692. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1589.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Hatvan-Salgótarján pálya rehabilitációs program
       (I. ütem) 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  761. (998. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/998. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1590.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Miskolc északi elkerülő út megépítése (I.ütem) 2 231,0 /+2231,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 231,0 /+2231,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3018. (803. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/803. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1591.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 21-es számú főút Salgótarján város tehermentesítő szakasz III. ütem 1 500,0

/+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  737. (999. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/999. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1592.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Püspökladány-Báránd közötti útszakasz
           rekontsrukciója 800,0 /+800,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2204. (812. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/812. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1593.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
         8 Nádudvar-Püspökladány útszakasz rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  217. (814. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/814. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1594.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 33-as út nádudvari szakaszának rekonstrukciója 900,0 /+900, tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 /+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2496. (815. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1595.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
         8 Füzesgyarmat-Biharnagybajom-Sárrétudvari-Báránd-
           Kaba útszakasz rekonstrukciója 900,0 /+900,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
                   3  Egyéb  intézményi felhalmozási kiadások 900,0 /+900 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2492. (813. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/813. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1596.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 M0-s és 4. sz. főút építése 6 000,0 /+6000,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 000,0 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2968. (1008. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1008. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1597.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 4434. út Gyula-Makó 231,0 /+231,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 231,0 /+231,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2673. (991. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/991. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1598.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 311-es út felújítása 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1074. (1013. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1013. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1599.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 31-es út Szolnok megyei szakaszának felújítása 4 500,0 /+4500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási  kiadások 4 500,0 /+4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2986. (1015. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1015. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1600.  Varga Mihály, Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új
8. jogcím-csoport felvételével:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
         8 Kerékpárút-hálózat fejlesztése 1 100,0 /+1100,0 tám./

       1  Dunamenti kerékpárút 500,0 /+500,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

        2  Balatoni kerékpárút 300,0 /+300,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

         3  Tisza-tó környéki kerékpárút 300,0 /+300,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/1069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1601.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8  Közút aluljáró építése Monoron a 100-as Bp-Szolnoki
             vasútvonal alatt 800,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  479. (1286. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1602.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 10-es út fejlesztése 3 600,0 /+3600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 600,0 /+3600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  502. (1643. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 733.
(1643. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1603.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Cece, az új 61-es,  63-as közúti kereszteződésben a
           körforgalom kiépítése 120,0 /+120,00 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 /+120,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1604.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Pusztacsalád és a 84 . Sz. fő út közti út megépítése 280,0 /+280,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 280,0 /+280,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  529. (1452. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1605.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Sopronhorpács körforgalom építése 130,0 /+130,0 tám./
        2  Felhalmozási költségverés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 /+130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1689. (1453. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1606.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:



- 844 -

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 A 8627-es sz.út  Lövő-Kőszeg közti szakaszának
          felújítása 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1678. (1446. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1607.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 85109. Sz. út Kapuvár-Pamhagen közti szakaszának
          felújítása 840,0 /+840,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 840,0 /+840,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2502. (1447. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1608.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Sopronkövesd-Und összekötő út építése 600,0 /+600,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2466. (1448. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1609.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
          8 Mihályi-Farád közti útszakasz felújítása 900,0 /+900,0 tám./
             2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 /+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1109. (1449. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1610.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 A 8514. Sz. út Osli-Bősárkány közti
          szakaszának felújítása 840,0 /+840,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 840,0 /+840,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2193. (1450. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1611.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 A 7-es főközlekedési útelkerülő szakaszának
          megépítése 4 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2979. (1473. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1473. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1612.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Kékcse-Rétközberencs összekötő út építése, beruházás 250,0

/+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2732. (1487. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1613.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Mezőkövesdi repülőtér hasznosításának előkészítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  748. (1503. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1614.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
        8 Székesfehérvárt elkerülő út építése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2950. (1498. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1615.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8  Velencei tavat megkerülő kerékpárút 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1869. (1500. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1616.  Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 47. sz. főút Mezőberény elkerülő útszakasz építése 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  154. (1616. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1617.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 M0 északi hídja és kapcsolódó beruházásai, kapcsolódó
         munkálatai 1 000,0 /+1000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          2  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  137. (1562. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 256. (1562. sz.

jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1618.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 M0 északi hídja és kapcsolódó beruházásai, kapcsolódó
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        munkálatai                                                                                      2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  255. (1563. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs), 316.
(1563. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1619.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Demecseri útaszfaltozás (József A. út, József A. köz, Árpád út,
          Szabadság út, Szent László út, Jókai út, Krúdy Gy. út, Széchenyi út,
         Széchenyi köz, Kodály Z. út, és Bartók B. út) 600,0 /+600,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2767. (1588. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1620.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      8 Székesfehérvár csatlakozása a Velencei-tó-Vértes
          kerékpárúthoz 360,0 /+360,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 360,0 /+360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2769. (1677. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1621.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Székesfehérvár-Börgöndi Repülőtér, bekötőút építés 26,2 /+26,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,2 /+26,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2424. (1678. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1678. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1622.  Bánki Erik, dr. Hargitai János, dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 8. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
    8 6-os út építése 1 200,0 /+1200,0 tám./
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     2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1162. (1683. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1623.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     9 Vezseny község bekötőút felújítása 3,0 /+3,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1944. (1547. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1624.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      9 Vezseny község bekötőút felújítása 74,0 /+74,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74,0 /+74,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  117. (1546. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1546. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1625.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     9 4601-es számú főút elkészítése Pusztavacs és a 405-ös
          számú főút között 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1077. (691. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1626.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     9 Szegedi Nyugati feltáró út megépítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  273. (929. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/929. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1627.  Soltész Miklós és dr. Frajna Imre képviselők, valamint Soltész Miklós képviselő a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     9 Telki-Budakeszi út szélesítési munkálataira 250,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2734. (678. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/678., 680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1628.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       9 A 4-es számú főút négysávosításához kapcsolódó
           tervezési, kisajátítási, előkészítési munkálatok
          elvégzésére a 60.6-69.6 és a 49.970-52.2 szelvényszámú
           útszakaszon 98,0 /+98,0 tám./
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          2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 98,0 /+98,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1873. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1629.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      9 M-3-as autópályát  Tiszaújvárossal összekötő
         út I. üteme 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2756. (1475. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1630.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       9 46. sz. főút Endrődi Hármas Körös híd építése 900,0 /+900,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 /+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  145. (1618. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 253. (1618. sz.

jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1631.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba, Pokorni Zoltán,
Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és
dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       9 Északi Dunahíd előkészítése 3 000,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  747. (1623. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1632.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       9  Szigetvártól Révfaluig vezető út további szakaszának
        elkészítési terve 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2782. (1681. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1633.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Ró-
bert, Kiss Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Pálfi István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 9. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     9  Debreceni repülőtér fejlesztésére 4 500,0 /+4500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 500,0 /+4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  770. (767. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1634.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       9  M63 autóút megépítésének előkészítése 8,0 /+8,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 /+8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  810. (1672. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1672. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1635.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     10 4606-os számú főút felújítása Újhartyán valamint az M5 és az 5-ös számú főút között

50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1083. (693. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1636.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     10 Szegedi Regionális Repülőtér fejlesztése 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  292. (926. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/926. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1637.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       10 63-as főútvonal építésének előkészítése 2,0 /+2,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2378. (1674. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1638.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
         10 Mohácsi Duna híd fejlesztésének előkészítése 300,0 /+300,0 tám./
  2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  360. (1682. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1639.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      10 M0-ás 11-es és 10-es főközlekedései út közötti
        szakaszának előkészítése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1097. (1627. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1640.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       10  44.sz. főút Öcsöd-Békésszentandrás-Szarvas elkerülő
            útszakasz 900,0 /+900,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 /+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  129. (1611. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 846. (1611. sz.

jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1641.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     11 Nagylók községhez vezető út építése 180,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  101. (973. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/973. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1642.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:



- 862 -

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     11 Herceghalon 1. számú főközlekedési út feletti felüljáró
           megépítése 800,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  482. (949. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/949. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1643.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      11 Nagylók községhez vezető út építése 180,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  104. (1326. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1644.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     11 11-es főközlekedési út Esztergomot elkerülő szakaszának
           előkészítése 800,0 /+800,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  847. (1642. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1901.
(1642. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1645.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     11 Körforgalom kialakítása a 4606-os számú főút Újhartyán
          és a Hernádi csomópontján van 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1084. (697. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1646.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       11  44. sz. főút rehabilitációja 650,0 /+650,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 /+650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  495. (1613. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1647.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      12 Dég-Kalózi összekötő út építése 24,0 /+24,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 /+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3058. (1644. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1648.  Dr. Dancsó József, Domokos László, Babák Mihály, Végh László, Erdős Norbert és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       12 Mezőkovácsháza-Orosháza-megyehatár
          rehabilitációja 430,0 /+430,0 tám./
        1  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 430,0 /+430,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2779. (1614. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1649.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     12 11-es főközlekedési út Szentendrét és Leányfalut elkerülő
            szakaszának előkészítése 800,0 /+800,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1221. (1641. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1650.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     12  Dég-Kálózi összekötő út építése 24,0 /+24,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 /+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3063. (974. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1651.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     12 5205 számú főút felújítása Örkény és Tatárszentgyörgy között 50,0

/+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási  kiadások 50,0 /50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1069. (698. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1652.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     13  Elkerülő út építése a 4617-es számú főú körforgalmi csomópontja
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             és a 4603 számú főút 150,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1114. (695. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1653.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     13 11-es főközlekedési út Dunabogdányt elkerülő szakaszának
           előkészítése 300,0 /+300,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  365. (1640. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1640. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1654.  Végh László, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       13 4232. j. út 2+745 Orosházi út-Gyár u. körforgalmi
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          csomópont 60,0 /+60,0 tám./
        1  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1064. (1615. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1655.  Végh László, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       14 4232. j. út 3+400 Orosházi út-Madách u. csomópont
          rekonstrukció 50,0 /+50,0 tám./
        1  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1063. (1606. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1606. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1656.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     14  Rétszilas és Sárbogárd-Sárszentmiklós között kerékpárút
           tervezése, kiépítése 16,0 /+16,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0 /+16,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1890. (972. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/972. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1657.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     14 A 46128-as számú út Újhartyán és Kakucs közötti szakaszának felújtása,
          kerékpárút és járda kialakítása 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1116. (696. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1658.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     14 11-es főközlekedési út Dömöst és Pilismarótot elkerülő
         szakaszának előkészítése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  368. (1639. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1659.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     15 10-es főközlekedési út Pilisvörösvár és Kesztölc közötti
          szakaszának előkészítése 800,0 /+800,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  270. (1638. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1638. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1660.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Végh
László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       15 4232. j. út Körösladány-Gyomaendrőd 300,0 /+300,0 tám./
        1  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  409. (1617. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1617. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1661.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     16 Dorog-Csolnok-Dág-Uny-Tinnye útszakasz
         felújítása 280,0 /+280,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
        3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 280,0 /+280,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  370. (1632. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1662.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Végh
László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       16 4231.j. út Dévaványa-Gyomaendrőd 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2784. (1696. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1663.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      17 Uny-Máriahalom-Epöl közút fejlesztése 250,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  359. (1637. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1664.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       17 4235.j.út Okány-Vésztő 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1200. (1620. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1665.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     18 Máriahalom-Szomor közötti út szélesítésének és
         felújításának előkészítése 120,0 /+120,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  375. (1629. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1666.  Tóth Imre, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh
Ilona és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     18 42154.j. út Geszti bekötőút 95,0 /+95,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,0 /+95,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  107. (1619. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1667.  Lázár János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       18 47-es főút négsávosításának III. üteme 4 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3012. (1351. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1668.  Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     19 4641.j. út Mezőberény-Szarvas 70,0 /+70,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1904. (1621. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1669.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       20 4222. j. út Komádi-Vésztő 105,0 /+105,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 105,0 /+105,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  106. (1603. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1603. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1670.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre
és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
      21 Békéscsabai regionális repülőtér fejlesztése 1 300,0 /+1300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 300,0 /+1300,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  734. (1622. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1671.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-
csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       21 Sármelléki repülőtér fejlesztése 1 200,0 /+1200,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  762. (1564. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1672.  Domokos László, Farkas Sándor, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Vígh Ilona, Erdős
Norbert, Végh László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       22 4642. j. út Gyomaendrőd-Nagyszénás-Szentes 700,0 /+700,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           5  Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  732. (1600. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1673.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Ró-
bert, Arnóth Sándor, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Pálfi István képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 23. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     23  Debreceni repülőtér fogadó égületének átalakítása 63,4 /+63,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,4 /+63,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1684. (760. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/760. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1674.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Ró-
bert, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Pálfi Ist-
ván képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését
javasolják a következő új 24. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     24  Debreceni buszpályaudvar beruházás 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  755. (764. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1675.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 27. jog-
cím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     27  Debereceni „2-es villamos pálya” fejlesztése 3 000,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási kiadások
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3013. (740. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1676.  Varga Mihály és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 39. alcím felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    39  Operaktív programok
      1  Regionális Operatív Programok
       8  Turisztikai előirányzat 202,5 /+202,5 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés 637,5 /+637,5 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 840,0 /+840 kiad./

      3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
       1  Beruházás-ösztönzési előirányzat 768,0 /+768,0 tám./
      1  Működési költségvetés 85,0 /+85,0 bev./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 121,0 /+121,0 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 1 112,0 /+1112,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 844,0 /+1844,0 kiad./

       2  Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat 1 978,5 /+1978,5 tám./
       1  Működési költségvetés 1 187,2 /+1187,2 bev./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 978,6 /+1978,6 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 1 781,0 /+1781,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 968,1 /+2968,1 kiad./

      7  ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek
       1  ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 11 397,9

/+11397,9 tám./
         1  Működési költségvetés 1 092,2 /+1092,2 kiad./
           3  Dologi kiadások 1 627,6 /+1627,6 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 19 725,0 /+19725,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30 587,5 /+30587,5 kiad./

       12  Céltartalék 167,0 /+167,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 167,0 /+167,0 kiad./

       13  Projektek előkészítése 961,0 /+961,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 961,0 /+961,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 445.
(306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 447. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 2.jc), 461. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

7.jcs 1.jc), 462. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 12.jc), 463. (306. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 7.jcs 13.jc) pontjaiban fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1677.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[4 362,3] 4 059,0 /-303,3 tám./
        1  Működési költségvetés 19,9 bev.
           1  Személyi juttatások [2 301,1] 2 072,9 /-228,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 759,7] 684,6 /-75,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2091. (752. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új9.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/752. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1678.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[4 362,3] 3 962,3 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés 19,9 bev.
           1  Személyi juttatások [2 301,1] 2 001,1 /-300,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 759,7] 659,7 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1606. (1446. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,



- 881 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1679.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[4 362,3] 3 982,3 /-380,0 tám./
        1  Működési költségvetés 19,9 bev.
           1  Személyi juttatások [2 301,1] 2 013,1 /-288,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 759,7] 667,7 /-92,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1193. (860. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc új38.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1680.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[4 362,3] 4 160,5 /-201,8 tám./
        1  Működési költségvetés 19,9 bev.
           1  Személyi juttatások [2 301,1] 2 147,5 /-153,6 kiad./
     2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 759,7] 710,5 /-49,2 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 217,9] 1 218,9 /+1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1681. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1685.
(1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1688. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc),
1692. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pont-
jaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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1681.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Hatósági és középirányító szervek
    1  Országos Vízügyi Főigazgatóság [1 074,2] 1 038,4 /-35,8 tám./
        1  Működési költségvetés 7,4 bev.
           1  Személyi juttatások [ 393,1] 365,7 /-27,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 130,5] 121,8 /-8,7 kiad./
       3  Dologi kiadások [ 558,0] 558,3 /+0,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1685. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1688. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc), 1692. (1767.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1682.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 303,1] 1 203,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 977,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 792,4] 692,4 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1546. (1365. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1683.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 303,1] 1 213,1 /-90,0 tám./
        1  Működési költségvetés 977,3 bev.
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           3  Dologi kiadások [ 792,4] 702,4 /-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2152. (1488. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 51.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1684.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Ró-
bert, Arnóth Sándor, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Pálfi István képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 303,1] 1 239,7 /-63,4 tám./
        1  Működési költségvetés 977,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 792,4] 729,0 /-63,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1673. (760. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új23 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/760. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1685.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 303,1] 1 268,2 /-34,9 tám./
        1  Működési költségvetés 977,3 bev.
           1  Személyi juttatások [ 920,2] 869,0 /-51,2 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 307,5] 291,0 /-16,5 kiad./
    3  Dologi kiadások [ 792,4] 825,2 /+32,8 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1681. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1688. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc), 1692.
(1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1686.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVI. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 303,1] 1 103,1 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 977,3 bev.
           1  Személyi juttatások [ 920,2] 770,2 /-150,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 307,5] 257,5 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  555. (506. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 5.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1687.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  4  Háttérintézmények
    2  KvVM Oktatási Központ [ 29,9] 28,8 /-1,1 tám./
        1  Működési költségvetés 31,4 bev.
           1  Személyi juttatások [ 26,5] 24,8 /-1,7 kiad./
        1  Működési költségvetés 31,4 bev.
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,4] 8,9 /-0,5 kiad./
       3  Dologi kiadások [ 25,4] 26,5 /+1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1681. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1685. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1688. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc), 1692. (1767.
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sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1688.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 4. cím 3. al-
cím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  4  Háttérintézmények
    3  Vízügyi Múzeum és Levéltár [ 136,0] 132,8 /-3,2 tám./
        1  Működési költségvetés 56,4 bev.
           1  Személyi juttatások [ 59,4] 56,0 /-3,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 20,1] 19,0 /-1,1 kiad./
       3  Dologi kiadások [ 110,5] 111,8 /+1,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1681. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1685. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1692. (1767.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1689.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Természetvédelmi területi szervek [3 345,3] 3 215,3 /-130,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 170,2 bev.
           3  Dologi kiadások [1 674,7] 1 544,7 /-130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1605. (1453. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1690.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Természetvédelmi területi szervek [3 345,3] 3 395,3 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 170,2 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 0,3] 50,3 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1342. (651. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/651. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1691.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Természetvédelmi területi szervek [3 345,3] 3 445,3 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 122,8] 222,8 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1338. (1490. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1692.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Természetvédelmi területi szervek [3 345,3] 3 215,0 /-130,3 tám./
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        1  Működési költségvetés 1 170,2 bev.
           1  Személyi juttatások [1 947,5] 1 813,6 /-133,9 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 654,4] 611,5 /-42,9 kiad./
          3  Dologi kiadások [1 674,7] 1 721,2 /+46,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1681. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1685. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1688. (1767.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1693.  Dr. Hargitai János, dr. Latorcai János, Nógrádi Zoltán, Nógrádi László és Ivanics Fe-
renc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Természetvédelmi területi szervek [3 345,3] 2 995,3 /-350,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 170,2 bev.
           1  Személyi juttatások [1 947,5] 1 685,0 /-262,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 654,4] 566,9 /-87,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1021. (1625. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1694.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet
6. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Környezetvédelmi területi szervek [5 563,9] 4 958,9 /-605,0 tám./
        1  Működési költségvetés 412,3 bev.
           1  Személyi juttatások [3 702,8] 3 249,1 /-453,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 242,8] 1 091,5 /-151,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2003. (737. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1695.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Környezetvédelmi területi szervek [5 563,9] 4 895,9 /-668,0 tám./
        1  Működési költségvetés 412,3 bev.
           1  Személyi juttatások [3 702,8] 3 202,8 /-500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 242,8] 1 074,8 /-168,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1698. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs),
2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím),
2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. -

1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1696.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Környezetvédelmi területi szervek [5 563,9] 5 239,1 /-324,8 tám./



- 889 -

        1  Működési költségvetés 412,3 bev.
           1  Személyi juttatások [3 702,8] 3 437,4 /-265,4 kiad./
        2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 242,8] 1 157,9 /-84,9 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 793,0] 818,5 /+25,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1681. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1685. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1688. (1767.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc), 1692. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1699. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1697.  Tóth Gábor, Parragh Dénes, Gyapay Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla és dr. Illés Zoltán
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  6  Környezetvédelmi területi szervek [5 563,9] 6 563,9 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 412,3 bev.
           1  Személyi juttatások [3 702,8] 3 902,8 /+200,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 242,8] 1 309,9 /+67,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 793,0] 1 525,9 /+732,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1139. (415. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1698.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  7  Vízügyi területi szervek [10 991,7] 10 321,5 /-670,2 tám./
        1  Működési költségvetés 5 970,4 bev.
           1  Személyi juttatások [9 711,8] 9 211,8 /-500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 305,1] 3 134,9 /-170,2 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1881.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs),
2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím),
2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. -

1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1699.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 7. cím módo-
sítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  7  Vízügyi területi szervek [10 991,7] 10 777,8 /-213,9 tám./
        1  Működési költségvetés 5 970,4 bev.
           1  Személyi juttatások [9 711,8] 9 457,9 /-253,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 305,1] 3 223,8 /-81,3 kiad./
      3  Dologi kiadások [3 746,2] 3 867,5 /+121,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1680. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím), 1681. (1767. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 2.cím 1.alc), 1685. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím), 1687. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 2.alc), 1688. (1767.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 4.cím 3.alc), 1692. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 5.cím), 1696. (1767. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1700.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 13,8 /-100,0 kiad./

[ 113,8] 13,8 /-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2109. (936. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/936. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1701.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     3  Környezetvédelem beruházásai [ 203,0] 263,0 /+60,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 203,0] 263,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1335. (934. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1702.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 980,0] 680,0 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 980,0] 680,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2572. (854. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 5 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1703.  Varga Mihály, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     6  Kiemelt városok szennyvízkezelése [ 72,1] 172,1 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 72,1] 172,1 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  171. (304. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1704.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10.
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       1  Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése[ 94,0] 274,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 94,0] 274,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  102. (657. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1705.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       2  Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek
          fejlesztése [2 333,0] 5 333,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [2 333,0] 5 333,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1182. (1484. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1706.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       2  Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek
           fejlesztése [2 333,0] 2 633,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [2 333,0] 2 633,0 /+300,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  491. (958. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/958. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1707.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       2  Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek
           fejlesztése [2 333,0] 3 333,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [2 333,0] 3 333,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  574. (957. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/957. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1708.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasol-
ják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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      7  Vízkárelhárítás
       2  Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek
            fejlesztése [2 333,0] 3 000,0 /+667,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [2 333,0] 3 000,0 /+667,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1709.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 7. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       3  Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése [ 284,0] 384,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 284,0] 384,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1341. (649. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1710.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 3. jogcím
módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
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       3  Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése [ 284,0] 1 000,0 /+716,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 284,0] 1 000,0 /+716,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  150. (799. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1095. (799. sz.

jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1711.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 7. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       4  Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer
           fejlesztése [ 900,0] 1 000,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 900,0] 1 000,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  135. (648. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/648. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1712.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [8 000,0] 15 000,0 /+7000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [8 000,0] 15 000,0 /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1449. (1479. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1713.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [8 000,0] 33 000,0 /+25000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [8 000,0] 33 000,0 /+25000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1714.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7  Vízkárelhárítás
       6  Rába vízminőség-védelmi beruházás 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1263. (1309. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1715.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése [ 432,0] 532,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 432,0] 532,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1339. (421. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1716.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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     9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése[ 937,0] 1 037,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 937,0] 1 037,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  497. (419. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1717.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése[ 937,0] 1 937,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 937,0] 1 937,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1087. (1292. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1718.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
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       1  Gyenesdiás belterületi vízrendezése 75,0 /+75,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 75,0 /+75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1920. (1227. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1719.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
        1 Cserszegtomaj községi vízellátás fejlesztés 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  151. (1228. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1720.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
      9  Balatoni regionális víziközmu-hálózat fejlesztése
           1  Keszthely belterületi vízrendezése 180,0 /+180,0 tám./
              2  Felhalmozási költségvetés
                  4  Kormányzati beruházás 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  100. (1208. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1721.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      10  Egyéb vízminőség-védelem
       4  Egészséges ivóvíz program 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1173. (647. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1722.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      10  Egyéb vízminőség-védelem
       4  Jánossomorjai régió vízbázisvédelem 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1181. (1311. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1723.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Balatoni vízminőségvédelem [ 345,0] 745,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 345,0] 745,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  269. (418. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1724.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése [ 37,0] 100,0 /+63,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 37,0] 100,0 /+63,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3042. (1486. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 1.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1725.  Dr. Turi-Kovács Béla, Tóth István, Parragh Dénes és Manninger Jenő képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 3. jogcím mó-
dosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       3  Nagyműtárgyak rekonstrukciója [ 373,0] 573,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 373,0] 573,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  148. (650. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1726.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       6  Vízpótló és elosztórendszerek [ 93,0] 188,0 /+95,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 93,0] 188,0 /+95,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1344. (945. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/945. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1727.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását java-
solják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       7  Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása,
           vízpótlása [ 93,0] 393,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 93,0] 393,0 /+300,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1728.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 14. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       7  Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása,
          vízpótlása [ 93,0] 300,0 /+207,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 93,0] 300,0 /+207,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  490. (1087. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1087. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1729.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím 14. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       7  Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása [ 93,0] 1 093,0

/+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 93,0] 1 093,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3050. (21. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,



- 906 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1730.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
14. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       10  A lukácsházi víztározó előkészítése 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  609. (862. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/862. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1731.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     15 Sándorfalva és Szatymaz szennyvízközmű beruházása
        I. ütem 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  297. (1074. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1074. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:



- 907 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1732.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        15 A Tisza gát Csongrád város belterületi támfal
          rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  333. (1071. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1733.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 17 .jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Sorok-Rába mente települések (9) szennyvízkezelése és
           tisztítása 3 000,0 /+3000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1492. (887. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/887. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1734.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 17 jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Körmend, Magyarnádalja, Vasalj és Pinkamindszent
           szennyvízhálózat kiépítése 254,0 /+254,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 254,0 /+254,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2452. (1671. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1735.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
         17 Szécsény, belterületi vízrendezés 389,0 /+389,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 389,0 /+389,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  196. (1001. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1001. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1736.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Magyargéc belterületi vízrendezése 191,0 /+191,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati  beruházás 191,0 /+191,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2885. (1005. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1737.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Járvás István, Szalay Ferenc és Balla György képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    17 Berekfürdő csapadékvíz-elvezetési beruházása 120,0 /+120,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1247. (984. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1738.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Járvás István, Szalay Ferenc és Balla György képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Kunmadaras szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
            beruházása 180,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1252. (983. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/983. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1739.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Nógrádszakál belterületi vízrendezése 86,0 /+86,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 86,0 /+86,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2886. (1004. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1004. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1740.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
   17 Kislőd-Városlőd-Csehbánya-Farkasgyepű-Ajka térségi
         szennyvízgyűjtő hálózat szagtalanítása 32,0 /+32,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,0 /+32,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  595. (903. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/903. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1741.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Szirák szennyvíz-közmű beruházás 416,0 /+416,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 416,0 /+416,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  250. (993. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/993. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1742.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Piliny, vízrendezés 119,0 /+119,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 119,0 /+119,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1027. (1003. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1003. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1743.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Fertő-tavi vízi telep fejlesztése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 000,0 /+2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1220. (1024. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 1330. (1024. sz.

jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1024. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1744.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    17 Mátranovák, Mátraterenye szennyvíz-közmű
       beruházása 336,0 /+336,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 336,0 /+336,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  247. (995. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1745.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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     17 Szalmatercs, belterületi vízrendezés 68,0 /+68,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 68,0 /+68,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1921. (997. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/997. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1746.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Szécsényfelfalu, belterületi vízrendezés 93,0 /+93,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 93,0 /+93,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1956. (996. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/996. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1747.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Hulladéklerakó és feldolgozó telep korszerűsítése és
         bővítése, Sopron 2 500,0 /+2500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 500,0 /+2500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  739. (1027. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1027. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1748.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        17 A Tápió menti régió 4 kisrégiójának szennyvízcsatorna
          beruházása 9 500,0 /+9500,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
                  4  Kormányzati beruházás 9 500,0 /+9500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1447. (1012. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1012. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1749.  Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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     17 Lovászpatona gesztorságával Pápateszér, Gic, Bakonytamási,
         Bakonyszentiván, Bakonyság, Nagydém és Valonya községek
          szennyvízközmű beruházási koncepciója 1 781,0 /1781,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 781,0 /+1781,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2899. (1097. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1750.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Noszlop, Vid, Somlóvecse, Bakonypölöske, Oroszi, Doba
       Somló feletti települések szennyvíztisztítása beruházási
       koncepciója 1 165,0 /+1165,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 165,0 /+1165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1189. (1098. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1098. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1751.  Dr. Kerényi János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Soltvadkerti ivóvíz vastalanító és arzénmentesítő
          létrehozása 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  141. (831. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1752.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Zomba szennyvíz-közmű beruházása 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1504. (1127. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1753.  Balogh József és Endre Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Kunszentmiklós szennyvízcsatornázása 2 100,0 /+2100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 100,0 /+2100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1175. (1092. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1092. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1754.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Szekszárd Séd-patak 9+915-13+655 km szelvények
          közötti rendezése 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1308. (1124. sz. jav. - 1.mell. XV. 12.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1755.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Bátorliget, Terem és Nyírkáta települések
          szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telepének
         építése 102,0 /+102,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 102,0 /+102,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2726. (791. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1756.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Margitsziget rehabilitálása 3 000,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  772. (590. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 775. (590. sz. jav. -

1.mell. XI. 14.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1757.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Pilis nagyközség ivóvíz hálózatának felújítása és fejlesztése 500,0

/+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2438. (685. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1758.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Holtág rehabilitáció 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  164. (672. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/672. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1759.  Dr. Karakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Gávavencsellő-Balsa-Tiszabercel belterületi vízrendezés 1 100,0

/+1100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 100,0 /+1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1469. (706. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/706. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1760.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Hajdúdorog-Hajdúnánás közös szennyvízcsatorna
           építésének folytatása 60,0 /+60,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1332. (728. sz. jav. - 1.mell. XV. 18.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1761.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 7-0-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna megépítése,
           Hajdúböszörmény 60,0 /+60,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1292. (734. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1762.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        17 Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése III. ütem,
               Hajdúböszörmény 550,0 /+550,0 tám./
             2  Felhalmozási költségvetés
                  4  Kormányzati beruházás 550,0 /+550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1088. (724. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1900. (724.

sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1763.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Nyírbéltek, Penészlek, Ömböly, Pücse, Encsencs,
         Nyírpilis települések szennyvízcsatorna hálózatának és
        szennyvíztisztító telepének építése 521,0 /+521,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 521,0 /+521,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2443. (794. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/794. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1764.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Hodász és Nyírcsászári települések szennyvízcsatorna
          hálózatának és szennyvíztisztító telepének
          építése 540,0 /+540,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 540,0 /+540,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  496. (792. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/792. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1765.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Cece-Vajta-Sárepres-Alap-Alsószentiván szennyvízcsatorna
         és szennyvíztisztító építése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  743. (971. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1766.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Nvírbogát és Kisléta települések szennyvízcsatorna hálózat
          és szennyvíztisztító telepének építése 124,0 /+124,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 124,0 /+124,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2733. (790. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1767.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 A szombathelyi szennyvíztisztító korszerűsítése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1282. (861. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/861. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1768.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Sümeg és térsége szennyvízcsatorna hálózat beruházás
        megvalósításának koncepciója 1 037,0 /+1037,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 037,0 /+1037,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  764. (1102. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1769.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Dunakeszi vízmű kutak kiváltása 450,0 /+450,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 450,0 /+450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  308. (835. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/835. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1770.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Dunkeszi város szennyvíz-közmű hálózat fejlesztése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  305. (833. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/833. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1771.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Kunmadaras szennyvízközmű beruházása 139,5 /+139,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 139,5 /+139,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1953. (1132. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1772.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím új 17. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Ráckevei Duna-ág vízminőség-védelme 80,0 /+80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 80,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1315. (850. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1773.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Szombathelyi meteorológiai állomás kialakítása 23,5 /+23,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 23,5 /+23,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  802. (869. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/869. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1774.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Záportározók bővítése, építése 112,3 /+112,3 tám./
        2  Felhalmozási kiadások
           4  Kormányzati beruházás 112,3 /+112,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1946. (964. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1775.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Aba-Kákoz Sárkeresztúr-Soponya szennyvízcsatorna
          és szennyvíztisztító építése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2924. (968. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1776.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Nyírbátor, belterületi vízrendezés 369,0 /+369,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 369,0 /+369,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2439. (793. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/793. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1777.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Lovasberény csatornázásának és szennyvízelvezetésének
         megoldása 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  216. (1458. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1778.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        17 Keszthely-kertváros csapadékvíz elvezetése 797,8 /+797,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 798,8 /+798,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  230. (1272. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1779.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők, valamint Búsi La-
jos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  A Nagykörűi Medence belterületének vízrendezése 274,5 /+274,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 274,5 /+274,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  484. (1135. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1135., 1136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1780.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Szepetnek és térsége szennyvízberuzása 1 122,0 /+1122,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 122,0 /+1122,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1168. (1275. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1781.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Gyapay Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Zirc és 15 társult önkormányzat belterületi vízrendezése
            beruházási koncepció 637,0 /+637,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 637,0 /+637,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2470. (1099. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1782.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Gárdony város csatornázása 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költésgvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  234. (1334. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1783.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Székesfehérvár, Mátra, Fátra, Tátra utca
            szennyvízcsatornázása 23,0 /+23,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 23,2 /+23,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  811. (1337. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1784.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Lovasberény, csatornázásának és
          szennyvízelvezetésének megoldása 500,0 /+500,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  238. (1338. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1785.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        17 A Velencei-tó környéki önkormányzatok felszíni
              csapadékvíz elvezetése 20 000,0 /+20000,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 20 000,0 /+20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1475. (1339. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1786.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17  Bősárkány és vonzáskörzete csatornahálózat,
            szennyvíztisztító 3 000,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1490. (1314. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1787.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        17 Fertő-tó és a Hanság vidéke vízminőségvédelem 180,0 /+180,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  105. (1366. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1788.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17  Kiskunhalas szennyvízművének bővítése,
            korszerűsítése 1 000,0 /+1000,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  745. (1322. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1789.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Rákóczifalva hulladék lerakó felújítása 4,0 /+4,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         4  Kormányzati beruházás 4,0 /+4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1919. (1420. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1790.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Zalaegerszeg, Csánbozsok a 76 számú főközlekedési
           útvonaltól északra eső, még ivóvíz-vezetékkel ellátatlan
           települések ivóvíz ellátása 1 150,0 /+1150,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
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                4  Kormányzati beruházás 1 150,0 /+1150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2904. (1268. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1791.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Velencei-tó - Vértes üdülőkörzet ivóvízellátását biztosító
         vezetékrendszer fejlesztése 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  511. (1456. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1456. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1792.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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         17 Nagykanizsa-korpavár városrész és a környező
               települések szennyvízcsatornázása 793,3 /+793,3 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 793,3 /+793,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2464. (1274. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1793.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Székesfehérvár-Bögrönd, Seregélyes és Aba-Belsőbáránd
           kistérség szennyvízvezetése és tisztítása 2,4 /+2,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2,4 /+2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1889. (1476. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1794.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Csaroda és térsége szennyvízcsatornázása és
            szennyvíztisztító-telep építése 2 500,0 /+2500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 500,0 /+2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  321. (1478. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1795.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Pázmánd szennyvízelvezetése 800,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  476. (1470. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1796.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Kisvárda-Pap-Nyírlövő-Lövőpetri-Jéke-Rétközberencs
           települések szennyvízcsatomázása és
           szennyvíztisztítótelep bővítése 2 800,0 /+2800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 800,0 /+2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  288. (1481. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1797.  Parragh Dénes és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Alacsony csatornázottságú városú területek
            szennyvízelvezetése 1 400,0 /+1400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 400,0 /+1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1119. (1510. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1798.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Mosoni Dunaág rendezése, előkészítő munkák 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  257. (1550. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1550. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1799.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, dr. Dancsó
József és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Békés megye 21 településének belterületi
          vízrendezésének meg nem valósult ütemeire 438,4 /+438,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 438,4 /+438,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  133. (1608. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1800.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Vezseny község csapadékvíz elvezetése 360,0 /+360,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 360,0 /+360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  207. (1548. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1801.  Németh Zsolt és dr. Illés Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Metallochemia gyárhoz kapcsolódó környezetszennyezés
          felszámolása 2 234,4 /+2234,4 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 234,4 /+2234,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2403. (1656. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1802.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Tapolca város szennyvízcsatornázása 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  317. (1593. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1803.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Tát-Visegrád közötti Dunaszakasz árvízvédelmi töltés és
        védmű építése, tervezéselőkészítés 1 500,0 /+1500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  767. (1635. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1804.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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
      17 Tát-Visegrád közötti Dunaszakasz árvízvédelmi töltés
         és védmű építése 15 000,0 /+15000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 15 000,0 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1479. (1631. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1805.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
           17 Szederkény, Bóly, Borjád, Máriakéménd, Monyoród,
               Pócsa szennyvíz-közmű beruházása 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2416. (1684. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1806.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Csákvár-Lovasberény felszíni csapadékvíz
            elvezetése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  527. (1455. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1455. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1807.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Kisújszállás Város szennyvízközmű beruházás 209,1 /+209,1 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 209,1 /+209,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  248. (1154. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1808.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
         17 Gyenesdiás nagyközség vízrendezés 1 620,0 /+1620,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 620,0 /+1620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1143. (1265. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1809.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Ludányhalászi belterületi vízrendezése 148,0 /+148,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 148,0 /+148 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2880. (1165. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1810.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Cibakháza szennyvíz-elvezetés 172,5 /+172,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 172,5 /+172,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1960. (1163. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1811.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Cibakháza csapadékvíz-elvezetés 97,4 /+97,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 97,4 /+97,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2304. (1162. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1812.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Sükösd és Érsekcsanád közös szennyközvízmű  beruházás 800,0

/+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2203. (1231. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1813.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Zalaszentbalázs regionális szennyvízcsatorna
         építése 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1224. (1230. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2197. (1230. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjaiban foglaltakkal.



- 949 -

Indokolás: Lásd a T/5601/1230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1814.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Litke belterületi vízrendezése 225,0 /+225,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 225,0 /+225,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2878. (1166. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1815.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Veszprémben Látóhegyi árok rendezése, áthelyezése, Keleti
         zápotározó: mentesító tározó kialakítása, Nyugati
          záportározó: mentesítő tározó kialakítása
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          koncepciója 190,0 /+190,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 190,0 /+190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2731. (1120. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1816.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Pécs, Szafari Park kialakítása, I. ütem: engedélyeztetési
          eljárás megindítása, tervezés 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2872. (1245. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1817.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Taljándörögd + 4 település szennyvízcsatornázása + szennyvíztisztító
        telep Hegyesd településen beruházási koncepció 856,0 /+856,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 856,0 /+856,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1086. (1111. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1818.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Vaszar agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvíztisztító telep,
        szennyvízcsatorna hálózat bekötés átemelő berendezés
          beruházási koncepciója 1 036,0 /+1036,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 036,0 /+1036,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  311. (1108. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1819.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Rákócziújfalu belterületi csapadékvíz-elvezetés 66,1 /+66,1 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 66,1 /+66,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1906. (1140. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1820.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Jászalsószentgyörgy gravitációs rendszer,
         szennyvíztisztító telep építése 655,6 /+655,6 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 655,6 /+655,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  494. (1137. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1821.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Tiszatenyő és Kengyel szennyvízközmű beruházás 331,9 /+331,9 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 331,9 /+331,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1949. (1144. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1822.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Tiszaföldvár szennyvízközmű beruházása 246,4 /+246,4 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 246,4 /+246,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  208. (1143. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1823.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Holt-Marcal tó kotrás, csonakázó-tó kialakítás 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2946. (1218. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 3.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1824.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Rimóc, vízrendezés 237,0 /+237,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 237,0 /+237,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  146. (1173. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1825.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
         17  Cserszegtomaj község csapadékvízelvezetése 145,8 /+145,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 145,8 /+145,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2875. (1264. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1826.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Dunaújváros, Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyin
             települések szennyvízcsatorna 4 674,0 /+4674,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 4 674,0 /+4674,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1457. (1254. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1827.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Karancsság belterületi vízrendezése 133,0 /+133,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 133,0 /+133,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2684. (1168. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1828.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Szennyvíztisztító telep bővítése Gyömrőn 175,0 /+175,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 175,0 /+175,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2729. (1287. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1829.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Kazár belterületi vízrendezése 265,0 /+265,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 265,0 /+265,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  218. (1169. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1830.  Becsó Zsolt és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Nógrádmegyer belterületi vízrendezése 201,0 /+201,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 201,0 /+201, kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2873. (1170. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1831.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Óhíd és térsége szennyvízközmű építése 639,1 /+639,1 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 639,1 /+639,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2482. (1256. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1832.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17 Endrefalva belterületi vízrendezése 128,0 /+128,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 128,0 /+128,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2685. (1171. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1833.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        17 Cserszegtomaj község ivóvíz ellátása 333,5 /+333,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 333,5 /+333,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  240. (1259. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1834.  Varga Mihály, Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Abádszalók és Kunhegyes szennyvízközmű
          beruházása 457,9 /+457,9 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 457,9 /+457,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  613. (1179. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1835.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       17 Az Alcsi-Holt Tiszán tervezett ivóvízbázis feltételeinek
           megteremtése 1 000,0 /+1000,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1174. (1175. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1836.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Esztergomi Prímás-sziget árvízvédelmi töltés
           és védmű építése 5 000,0 /+5000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5 000,0 /+5000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1477. (1630. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1837.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, dr. Dancsó
József és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       18 Békés megye 31 településének belvíz
          elvezetésének kiépítése, rekonstrukciója 930,0 /+930,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 930,0 /+930,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  284. (1612. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1838.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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
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     18  Dabas Szőlőhegyi és Öregországúti település rész
        ivóvíz hálózatának megépítése 60,0 /+60,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2440. (701. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1839.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       18 Rákóczifalva: Fényestói belvízcsatorna
           kiépítése 21,0 /+21,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 21,0 /+21,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  819. (1538. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1840.  Dr. Karakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        18 Tiszalök-Tiszaeszlár közös szennyvízközmű
             beruházása 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1493. (708. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1841.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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  Nyírvasvári szennyvízhálózat kiépítése, I. ütem 78,0 /+78,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 78,0 /+78,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2456. (784. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/784. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1842.  Cserna Gábor és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-csoport felvéte-
lével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     19 Dunaújváros, Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Vagyvelljun
           települések szennyvízcsatorna építése 4 674,0 /+4674,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 4 674,0 /+4674,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1123. (755. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1843.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 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 Nyáregyháza csatornaberuházás 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2433. (689. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1844.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      19 Árvízvédelmi beruházás, a magaspart omlásának
          megakadályozása 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1110. (1537. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1845.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     20  Siófok város ellátatlan területeinek
            szennyvíz-csatornázása 1 026,6 /+1026,6 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 1 026,6 /+1026,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  752. (978. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1846.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, Parragh Dénes és Tóth Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     4  Távlati ivóvízbázisok fenntartása [ 31,2] 131,2 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 31,2] 131,2 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1348. (414. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1847.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
      8  Nemzeti ökológiai hálózat
       1  Természetvédelmi területek rendszerének kialakítása 60,0

/+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  295. (655. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/655. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1848.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetközi károk mérséklése 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  167. (674. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1849.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik, Hadházy Sándor és Bernáth Ildikó képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     12  Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme
          program [ 120,0] 500,0 /+380,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 72,5] 452,5 /+380,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  264. (1394. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1850.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     12  Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme
          program [ 120,0] 200,0 /+80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 72,5] 152,5 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  173. (417. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1851.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     13  Védett természeti területek védettségi szintjének
           helyreállítása program [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2465. (1485. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1852.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, Parragh Dénes és Tóth István képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     13  Védett természeti területek védettségi szintjének
           helyreállítása program [ 500,0] 700,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 500,0] 700,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1268. (416. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1853.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     15  Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési
          kiadások 350,0 /+350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 350,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  170. (608. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1854.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     15 Szigetközi rehabilitációs feladatok 400,0 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  168. (675. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1855.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 15. jogcím-csoport
felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     15 Rákóczifalva révátkelő és szabadstrand építése 110,0 /+110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 /+110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1910. (1421. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1856.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     16  Mosoni-Duna rehabilitációja I. ütem 1 000,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  169. (677. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1857.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     17 Agárdi szennyvíztisztító telep bővítése, I. ütem 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  510. (1457. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1858.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
      17 Székesfehérvár-Sóstó természeti környezet
           rehabilitációia 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  616. (1461. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1859.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     17 Bregyó köz környezeti rehabilitációja 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1150. (1465. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1860.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 5. alcím
6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     6  EU környezetvédelmi támogatások pályázati  feltételeinek
        megteremtése [ 100,0] 260,0 /+160,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 200,0 /+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  268. (422. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1861.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 5. alcím
6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     6  EU környezetvédelmi támogatások pályázati  feltételeinek
        megteremtése [ 100,0] 150,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 90,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  191. (420. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 6.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1862.  Tóth István, Varga Mihály, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán,
Gyapay Zoltán, Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő
új 8. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
      8  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív program
      3  Környezetvédelmi és Vízügyi előirányzat 1 527,0 /+1527,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés 2 242,0 /+2242,0 bev./
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 769,0 /+3769,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  453. (303. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 4.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1863.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 8. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
     1  Környezetvédelmi alap célfeladatok [26 822,8] 27 822,8 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 100,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 600,0] 5 600,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1163. (646. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/646. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1864.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
     1  Környezetvédelmi alap célfeladatok [26 822,8] 26 422,8 /-400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 522,8] 14 122,8 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  986. (94. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 1022. (94. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új 10.jcs.), 1067. (94. sz. jav. - 1.mell. XII. 12.cím 2.alc 1.jcs), 2290. (94. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc

71.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülé-
sén nem ért egyet.

1865.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, dr. Illés Zoltán, Gyapay Zoltán,
Manninger Jenő, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
     1  Környezetvédelmi alap célfeladatok [26 822,8] 29 822,8 /+3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 100,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 600,0] 7 600,0 /+3000,0 kiad./
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Indokolás: Lásd a T/5601/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1866.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 8.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
     2  Vízügyi célelőirányzat [11 200,0] 13 200,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [3 000,0] 4 000,0 /+1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 500,0] 4 000,0 /+500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 700,0] 5 200,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1170. (1291. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1867.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 8. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
     2  Vízügyi célelőirányzat [11 200,0] 10 500,0 /-700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [3 000,0] 2 700,0 /-300,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 500,0] 3 300,0 /-200 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 700,0] 4 500,0 /-200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1060. (1035. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1868.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 8. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
         3  A somlóvecsei elhagyott bánya rekultivációja 8,0 /+8,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
             4  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 /+8,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1310. (892. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/892. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1869.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
fejezet 10. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 13,8 /-100,0 kiad./

[ 113,8] 13,8 /-100,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1615. (1500. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1870.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 10. alcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 15,8 /-98,0 kiad./

[ 113,8] 15,8 /-98,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1525. (865. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/865. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1871.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 10. alcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 15,8 /-98,0 kiad./

[ 113,8] 15,8 /-98,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1540. (864. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/864. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1872.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím
10. alcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 13,8 /-100,0 kiad./

[ 113,8] 13,8 /-100,0 tám./
113,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2098. (938. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 11jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/938. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1873.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 15,8 /-98,0 kiad./

[ 113,8] 15,8 /-98,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1628. (1360. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1874.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 59,8 /-54,0 kiad./

[ 113,8] 59,8 /-54,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2101. (765. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 11jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1875.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím
10. alcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 13,8 /-100,0 kiad./

[ 113,8] 13,8 /-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2111. (935. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 14jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/935. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1876.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 10.
alcím módosítását javasolja:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 13,8 /-100,0 kiad./

113,8 tám.
[ 113,8] 13,8 /-100,0 tám./

113,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  837. (464. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1877.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 10.
alcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 66,8 /-47,0 kiad./

[ 113,8] 66,8 /-47,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2615. (1252. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1878.  Bánki Erik és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     10  Fejezeti tartalék [ 113,8] 44,6 /-69,2 kiad./

[ 113,8] 44,6 /-69,2 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1505. (1688. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 11.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1879.  Dr. Tabajdi Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím
1. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Külügyminisztérium
    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [8 583,7] 8 500,7 /-83,0 tám./
        1  Működési költségvetés 145,5 bev.
           1  Személyi juttatások [4 723,5] 4 676,3 /-47,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 467,7] 1 452,6 /-15,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 861,1] 1 840,4 /-20,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  143. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 156. (142. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 347. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc új61jcs), 1950. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1880.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Külügyminisztérium
    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [8 583,7] 8 256,6 /-327,1 tám./
       1  Működési költségvetés 145,5 bev.
           1  Személyi juttatások [4 723,5] 4 475,7 /-247,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 467,7] 1 388,4 /-79,3 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1882. (1768. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 2.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1768. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1881.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Külügyminisztérium
    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [8 583,7] 7 964,5 /-619,2 tám./
        1  Működési költségvetés 145,5 bev.
           1  Személyi juttatások [4 723,5] 4 251,1 /-472,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 467,7] 1 320,9 /-146,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115.
(284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461.
(284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI.

2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1882.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Külügyminisztérium
    2  Külképviseletek igazgatása [29 365,0] 28 971,2 /-393,8 tám./
        1  Működési költségvetés 7 707,9 bev.
           1  Személyi juttatások [19 016,9] 18 718,6 /-298,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 401,5] 3 306,0 /-95,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1880. (1768. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1768. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1883.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím
2. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Külügyminisztérium
    2  Külképviseletek igazgatása [29 365,0] 29 665,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 7 707,9 bev.
           3  Dologi kiadások [9 355,8] 9 655,8 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  266. (567. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1884.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     3  Teleki László Alapítvány támogatása [ 101,7] 251,7 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 101,7] 251,7 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1243. (723. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1885.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 41,0 /-10,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 41,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2086. (874. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új.8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/874. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1886.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 46,0 /-5,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 46,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2599. (729. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1887.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 36,0 /-15,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 36,0 /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2058. (1460. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1888.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 31,0 /-20,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 31,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2686. (513. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1889.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 48,6 /-2,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 48,6 /-2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1793. (1476. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1890.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 35,0 /-16,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 35,0 /-16,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1656. (972. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új14 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/972. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1891.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 31,0 /-20,0 tám./
  1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 31,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1412. (921. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1892.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 49,0 /-2,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 49,0 /-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1543. (1673. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1893.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 41,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 41,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2072. (873. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1894.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 48,9 /-2,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 48,9 /-2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  964. (1371. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 3319.
(1371. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3323. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) előir), 3325. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1895.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 31,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 31,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2085. (875. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/875. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1896.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 31,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 31,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2084. (876. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/876. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1897.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 46,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 46,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1236. (1257. sz. jav. - 1.mell. XIV. 6.cím 3.alc új 2jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1898.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 46,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,0] 46,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2287. (1544. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 80jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1899.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím
12. alcím 6. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     [6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat)] [ 125,0] /-
125,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 125,0] /-125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2259. (1495. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1900.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 75,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 75,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1088. (724. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1762. (724.

sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1901.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím
12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 50,0 /-75,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 50,0 /-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  847. (1642. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1644.
(1642. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 11jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1902.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 15,0 /-110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 15,0 /-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2371. (1422. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc új12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1903.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány
         (Nyíregyházi Folyamat) [ 125,0] 44,5 /-80,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 44,5 /-80,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2239. (1141. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1904.  Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László, Vígh
Ilona és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím
12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 55,0 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 55,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1668. (1621. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 19 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1905.  Varga Mihály, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 50,0 /-75,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 50,0 /-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2855. (283. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 2.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1906.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 58,9 /-66,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 58,9 /-66,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1819. (1140. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1907.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. al-
cím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 50,0 /-75,0 tám./
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 50,0 /-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2845. (1233. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 10jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1908.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány
        (Nyíregyházi  Folyamat) [ 125,0] 71,0 /-54,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 71,0 /-54,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2611. (1250. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1909.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 80,0 /-45,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 80,0 /-45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2037. (1153. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1910.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 15,0 /-110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 15,0 /-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1855. (1421. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1911.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 75,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 75,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1977. (1128. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1912.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 75,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 75,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2140. (1415. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1913.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 56,0 /-69,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 56,0 /-69,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  848. (898. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím új21.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/898. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1914.  Ivanics István és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 75,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 75,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1507. (1596. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1915.  Varga Mihály, Balsay István, Birkás Tivadar, Gyürk András, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 50,0 /-75,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 50,0 /-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2856. (285. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 2.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1916.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 121,0 /-4,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 121,0 /-4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2372. (1419. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc új12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1917.  Ivanics Ferenc és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 75,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 75,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1506. (1352. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1918.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 85,0 /-40,0 tám./
         1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 85,0 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2689. (1241. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1919.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
        Folyamat) [ 125,0] 121,0 /-4,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 121,0 /-4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1789. (1420. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1920.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
         Folyamat) [ 125,0] 50,0 /-75,0 tám./
        1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 50,0 /-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1718. (1227. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs új 1jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1921.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Alapítványok támogatása
     6  Jó Szomszédság Közalapítvány (Nyíregyházi
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         Folyamat) [ 125,0] 57,0 /-68,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 57,0 /-68,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1745. (997. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/997. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1922.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 47,0 /-3,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 47,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2743. (909. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/909. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1923.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 42,0 /-8,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 42,0 /-8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2867. (762. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs új5jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1924.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 47,0 /-3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 47,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  826. (895. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1925.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
         szervezetek [ 50,0] 34,0 /-16,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 34,0 /-16,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2603. (733. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1926.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
         szervezetek [ 50,0] 30,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 30,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2680. (509. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 7.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1927.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 45,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 45,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2742. (910. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/910. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1928.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 45,0 /-5,0 tám./
1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 45,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2745. (911. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc új1jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/911. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1929.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 40,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 40,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  824. (893. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/893. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1930.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 45,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 45,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  825. (894. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/894. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1931.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
       szervezetek [ 50,0] 36,0 /-14,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 36,0 /-14,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2871. (757. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs új6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1932.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 45,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 45,0 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  827. (896. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új69.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1933.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 30,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 30,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1012. (438. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1934.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
         szervezetek [ 50,0] 40,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 40,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2667. (918. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új 32. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/918. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1935.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
         szervezetek [ 50,0] 42,4 /-7,6 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 42,4 /-7,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2624. (1044. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1044. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1936.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 30,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 30,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2039. (871. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1937.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 20,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 20,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2681. (517. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1938.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek [ 50,0] 30,0 /-
20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 30,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2668. (1356. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új 32.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1939.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek [ 50,0] 47,0 /-
3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 47,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2243. (1541. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1940.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 18,0 /-32,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 18,0 /-32,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2370. (1413. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc új12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1941.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 34,0 /-16,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 34,0 /-16,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2139. (1414. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1942.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 30,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 30,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2057. (872. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/872. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1943.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 30,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 30,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1399. (1215. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 44 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1944.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Civil szervezetek támogatása
     1  Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati
        szervezetek [ 50,0] 47,0 /-3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 47,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1623. (1547. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1945.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15.
alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 446,4 /-261,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 88,7 /-261,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  575. (560. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1946.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15.
alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 595,1 /-112,3 tám./
        1  Működési költségvetés
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           3  Dologi kiadások [ 349,7] 237,4 /-112,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1774. (964. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1947.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 557,4 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 199,7 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1367. (1181. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 34 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1948.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15.
alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 561,4 /-146,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 203,7 /-146,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1980. (1083. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1083. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1949.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 375,5 /-331,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 17,8 /-331,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1821. (1144. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1950.  Dr. Tabajdi Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím
15. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 295,4 /-412,0 tám./
        1  Működési költségvetés
          3  Dologi kiadások [ 349,7] 148,7 /-201,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 347,7] 146,7 /-201,0 kiad./
       [2  Felhalmozási költségvetés]
          [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 10,0] /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  143. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 156. (142. sz.

jav. - 1.mell. X. 1.cím 2.alc), 347. (142. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc új61jcs), 1879. (142. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc) pontjai-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1951.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 591,4 /-116,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 233,7 /-116,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1982. (1134. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1952.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15.
alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 407,4 /-300,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 49,7 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2849. (1041. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc új8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1041. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1953.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 567,9 /-139,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 210,2 /-139,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1771. (1132. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1954.  Balogh József és Endre Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII.
fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 437,4 /-270,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 79,7 /-270,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1978. (1080. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1080. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1955.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 412,2 /-295,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 54,5 /-295,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2012. (1133. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1956.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 614,4 /-93,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 256,7 /-93,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1746. (996. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/996. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1957.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 537,5 /-169,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 179,8 /-169,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2030. (1155. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1958.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 377,9 /-329,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 20,2 /-329,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1988. (1147. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1959.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 387,4 /-320,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 29,7 /-320,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1987. (1148. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1960.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Külügyi Kommunikáció [ 707,4] 534,9 /-172,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 349,7] 177,2 /-172,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1810. (1163. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1961.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása
    1  Oktatási Minisztérium igazgatása [3 094,6] 2 960,6 /-134 tám./
       1  Működési költségvetés 250,7 bev.
           1  Személyi juttatások [1 910,6] 1 800,8 /-109,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 614,4] 579,3 /-35,1 kiad./
         3  Dologi kiadások [ 800,0] 810,9 /+10,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1962. (1769. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 3.alc), 1969.
(1769. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1962.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 3. al-
cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása
    3  Magyar UNESCO Bizottság [ 44,3] 43,0 /-1,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 21,1] 20,1 /-1,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 7,2] 6,9 /-0,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1961. (1769. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 1.alc), 1969.
(1769. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1963.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása
    6  Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda [ 198,0] 524,7

/+326,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 100,0] 259,9 /+159,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 31,0] 81,8 /+50,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 56,0] 164,4 /+108,4 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 11,0] 18,6 /+7,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX.

11.cím 4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123.
(1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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1964.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosí-
tását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  2  Egyetemek, főiskolák [152 988,3] 153 488,3 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 9 963,8 bev.
           2  Felújítás [1 979,5] 2 479,5 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2960. (773. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1965.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  2  Egyetemek, főiskolák [152 988,3] 169 730,3 /+16742,0 tám./
        1  Működési költségvetés 144 514,7 bev.
           1  Személyi juttatások [135 598,3] 136 958,1 /+1359,8 kiad./
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [43 721,5] 48 093,7 /+4372,2 kiad./
         3  Dologi kiadások [88 159,5] 92 159,5 /+4000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 825,2] 835,2 /+10,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 9 963,8 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [14 088,6] 19 088,6 /+5000,0 kiad./
           2  Felújítás [1 979,5] 3 979,5 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 2114. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs),
2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím),
2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. -

1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1966.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  2  Egyetemek, főiskolák [152 988,3] 171 189,3 /+18201,0 tám./
       1  Működési költségvetés [144 514,7] 126 313,7 /-18201,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3085. (282. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc),
3089. (282. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1967.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 8. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  8  Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum [ 280,5] 282,5 /+2,0 tám./
       1  Működési költségvetés [ 61,2] 59,2 /-2,0 bev./
           1  Személyi juttatások [ 185,9] 192,9 /+7,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 63,4] 65,4 /+2,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 92,4] 121,4 /+29,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  817. (407. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1968.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 9. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  9  Kutató és szolgáltató intézetek [3 852,6] 3 691,2 /-161,4 tám./
        1  Működési költségvetés [3 427,0] 3 076,9 /-350,1 bev./
           1  Személyi juttatások [2 441,6] 2 184,0 /-257,6 kiad./
               2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 876,9] 782,4 /-94,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [3 273,9] 3 120,5 /-153,4 kiad./
      2 Felhalmozási költségvetés 546,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 40,1] 34,1 /-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2129. (96. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2928.
(96. sz. jav. - 1.mell. XXV. új 4. cím), 2942. (96. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1969.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 9. cím módo-
sítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  9  Kutató és szolgáltató intézetek [3 852,6] 3 819,4 /-33,2 tám./
        1  Működési költségvetés 3 427,0 bev.
           1  Személyi juttatások [2 441,6] 2 408,0 /-33,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 876,9] 866,1 /-10,8 kiad./
         3  Dologi kiadások [3 273,9] 3 285,1 /+11,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1961. (1769. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 1.alc), 1962.
(1769. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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1970.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  9  Kutató és szolgáltató intézetek [3 852,6] 3 691,2 /-161,4 tám./
             1  Működési költségvetés [3 427,0] 3 076,9 /-350,1 bev./
           1  Személyi juttatások [2 441,6] 2 184,0 /-257,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 876,9] 782,4 /-94,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [3 273,9] 3 120,5 /-153,4 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 546,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 40,1] 34,1 /-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2130. (249. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2903.
(249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2959. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3035. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új8.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1971.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     3  Felsőoktatási fejlesztési program [9 619,2] 15 619,2 /+6000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [9 619,2] 15 619,2 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2969. (386. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1972.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     6  Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások
        beruházásai [1 383,8] 1 883,8 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 383,8] 1 883,8 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3010. (392. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1973.  Pettkó András és Csampa Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     6  Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások
         beruházásai [1 383,8] 1 363,8 /-20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 383,8] 1 363,8 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  72. (83. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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1974.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Új tantermes általános iskola, tornaterem és 6
         foglalkoztatós óvoda, Tiszabő 500,0 /+500,0 tám./
     2  Felhalmozási köllségvetés
          4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  492. (1142. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1975.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Szentgál Lőrince Lajos ált. Isk . épületének bővítése,
        tetőtéri műv. gal. és norm. tornaterem létesítése 568,0 /+568,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 568,0 /+568,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2472. (1121. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1976.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        7 Kistelek Petőfi Sándor Általános Iskola 12 tantermes
           bővítése 458,0 /+458,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 458,0 /+458,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2764. (1075. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1977.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    7 Sztárai Mihály Gimnázium tornaterem építése (volt
       honvédségi lovarda átalakítása) 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1911. (1128. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1978.  Balogh József és Endre Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Kunszentmiklós, Virág Gedeon Szakközép- és
        Szakiskola felújítása 270,0 /+270,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 270,0 /+270,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1954. (1080. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1080. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1979.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Nyáregyháza általános iskola építése, bővítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  239. (690. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1980.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  A kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakközépiskola és
         Szakiskola, Kollégium oktatási épületeinek
         rekonstrukciója 146,0 /+146,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 146,0 /+146,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1948. (1083. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1083. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1981.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Szent Imre Katolikus Iskola és Gimnázium felújítása.
         Siklós 190,0 /+190,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 190,0 /+190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  371. (1047. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1982.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Tiszafüred, Zrínyi Ilona Általános Iskola felújítása 116,0 /+116,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 116,0 /+116,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1951. (1134. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1983.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Kinizsi Pál Elelmiszeripari Szakközépiskola és Gimnázium
Kialakítása a Baross Gábor Kollégium épületében, Kaposvár 1 809,0

/+1809,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 809,0 /+1809,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  477. (1018. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc),
1078. (1018. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1984.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 Kecskeméti Ifjúsági Otthon rekonstrukciója 307,0 /+307,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 307,0 /+307,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  412. (1086. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1086. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1985.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási
         Szakszolgáltatási Intézménye és Gyermekotthona 1 462,0 /+1462,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 462,0 /+1462,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  753. (1088. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1088. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1986.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási
        Szakszolgáltatási Intézménye és Gyermekotthona 1 561,0 /+1561,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 561,0 /+1561,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  751. (1089. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1089. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1987.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Gépipari, Közlekedési Szakközép és Szakképző Iskola és Kollégium
        Baross G. úti épületegyüttesének rekonstrukciója és
        bővítése, Szolnok 320,0 /+320,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 320,0 /+320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1959. (1148. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1988.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Géipari, Közlekedési Szakközép és Szakképző Iskola és Kolégium
         Baross G. úti épületegyüttesének rekonstrukciója és
         bővítése, Szolnok 329,5 /+329,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 329,5 /+329,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1958. (1147. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1989.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Veszprém Megyei Önkorm. Öveges József Szakképző
        Iskola és Gimnázium Balatonfűzfő, 200 férőhelyes kollégium
         létesítése 935,0 /+935,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 935,0 /+935,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1091. (1107. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1990.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        7 Röszke Iskola 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  523. (1093. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1991.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        7 Domaszék Iskola 381,7 /+381,7 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 381,7 /+381,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  611. (1094. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1094. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1992.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Kollégiumfejlesztési program 6 000,0 /+6000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 6 000,0 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3008. (281. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1993.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  J-N-Sz Megyei Általános Iskola, spec szakiskola,
        Kollégium és Gyermekotthon bővítése 287,2 /+287,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 287,2 /+287,2 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  507. (1151. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1994.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeinek
         kialakítása 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Korrnányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2956. (772. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1995.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Legyesbénye Általános Iskola bővítése 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  153. (798. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1996.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Szegedi lakótelepi iskolák felújítása 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1485. (777. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1997.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 A Szolnoki Főiskola bővítésének I. üteme 1 100,0 /+1100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 100,0 /+1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2925. (858. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/858. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1998.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    7 Veszprém Kossuth Lajos Általános Iskola épület rekonstr. és
        bővítése többcélú aulával 511,0 /+511,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 511,0 /+511,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2460. (1105. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1999.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Veszprém Kossuth Lajos Általános Iskola épület rekonstr.
            és bővítése többcélú aulával 325,0 /+325,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 325,0 /+325,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1062. (965. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 10.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/965. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2000.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Veszprém Kossuth Lajos Általános Iskola épület rekonstr.
           és bővítése többcélú aulával 236,0 /+236,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 236,0 /+236,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2462. (966. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2001.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Csőszi Általános Iskola bővítése 120,0 /+120,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1248. (919. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/919. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2002.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Gyergyai Albert Kollégium és Eötvös Lóránd Műszaki
        Szakközépiskola és Gimnázium, Kaposvár 852,0 /+852,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 852,0 /+852,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2498. (1020. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1020. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2003.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Középkerti Általános Iskola címzett támogatása,
         Hajdúböszörmény 605,0 /+605,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 605,0 /+605,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1694. (737. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2004.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Siófoki kollégium-bővítés 534,0 /+534,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 534,0 /+534,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2773. (975. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2005.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola bővítése 150,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1250. (946. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/946. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2006.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Görög Katolikus Általános Iskola épületének felújítása,
        Hajdúdorog 60,0 /+60,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1269. (732. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2007.  Dr. Karakó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 Ibrányi Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése,
         tanuszoda építése 850,0 /+850,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 850,0 /+850,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1451. (707. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2008.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 Romhány, 16 tantermes általános iskola, 300 adagos
         konyhával, étteremmel 242,0 /+242,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 242,0 /+242,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  202. (1000. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1000. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2009.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Új építésű általános iskola és tornaterem,
       Karancskeszi 175,0 /+175,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 175,0 /+175,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  249. (994. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2010.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Hernádkak Általános Iskola életveszélyes részének
         kiváltása, bővítése 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  136. (804. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/804. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2011.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Rippl-Rónai József Közlekedési Szakközépiskola és
       Kollégium rekonstrukciója, Kaposvár 902,3 /+902,3 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 902,3 /+902,3 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1320. (1019. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 2474. (1019. sz.

jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2012.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Tiszafüred integrált középiskolai fejlesztés rekonstrukciós
         beruházása 295,2 /+295,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 295,2 /+295,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1955. (1133. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2013.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7  Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola
          Székesfehérvár, - infrastruktúra fejlesztés - I. ütem 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 600,0 /+600,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1106. (1342. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2014.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7  Ezredéves készségfejlesztő óvoda, általános iskola és
          szakiskola, Székesfehérvár -infrastruktúrafejlesztés 720,0 /+720,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 720,0 /+720,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1098. (1343. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2015.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7  Székesfehérvár Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda,
          Általános Iskola és Speciális Szakiskola infrastruktúrális
          fejlesztés 720,0 /+720,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 720,0 /+720,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2484. (1350. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2016.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Káptalanfa községben új iskola épület és új tornaterem
        építése 337,0 /+337,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 337,0 /+337,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2471. (1103. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2017.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport fel-
vételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Rákócziújfalu község óvoda építés 120,0 /+120,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1500. (1539. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2018.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola
             rekonstrukciója 471,0 /+471,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 471,0 /+471,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  260. (1610. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2019.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Tiszasziget Kazinczy Ferenc Általános Iskola 8 tanterem
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          és tornaterem építése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  421. (1575. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1575. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2020.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7  Oktatási-nevelési intézmények akadálymentesítése 820,0 /+820,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 820,0 /+820,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1071. (1344. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2021.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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       7 Becsehely, a jelenlegi iskolaépület részbeni bontása után
        rekonstrukciós bővítés 504,0 /+504,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 504,0 /504,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2897. (1277. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2022.  Varga Mihály, Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos
László, Végh László és dr. Őry Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
         7 Egészségügyi képzés bővítése 600,0 /+600,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1246. (1333. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2023.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
       7 Móricz Zsigmond Általános Iskola Lenti teljes bővítése,
          rekonstrukciója 538,0 /+538,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 538,0 /+538,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2483. (1269. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2024.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium kollégiumának
         építése 780,0 /+780,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 780,0 /+780,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  473. (1665. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1665. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2025.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
       7 Gauz Ábrahám SZKI Szakmunkásképző és Kollégium
          bővítése, rekonstrukciója 730,8 /+730,8 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 730,8 /+730,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  500. (1267. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2026.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        7 Nagykanizsa új oktatási épület építése, alternatív
            energiaprogram részére 335,0 /+335,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 335,0 /+335,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2922. (1266. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2027.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Fegyverneki Orczy Anna Általános és Szakiskola rekonstrukciós
       bővítése 10 tanteremmel, 12X24 m2 torateremmel,
       valamint 50 adagos tankonyha rekonstrukciója 27,0 /+27,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 27,0 /+27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  821. (1156. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2028.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Kunhegyes, 128 férőhelyes kollégium építése 18,0 /+18,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 18,0 /+18,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  801. (1152. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2029.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7  Székesfehérvár Arany János Általános Iskola és
          Speciális Szakiskola infrastruktúrális fejlesztése 1 800,0 /+1800,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 1 800,0 /+1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  286. (1348. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2030.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Kisújszállás, Móricz  Zsigmond Gimnázium-Közgazdasági
         Szakközépiskola és Kollégium épületegyüttesének
           rekonstrukciós bővítése 169,9 /+169,9 tám./
        2 Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 169,9 /+169,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1957. (1155. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2031.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Etes, általános iskola és óvoda 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1024. (1174. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2032.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Pápa Belvárosi Általános Iskola épületrekonstrukciója,
       aula létesítése 1 148,0 /+1148,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 148,0 /+1148,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1184. (1115. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2033.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Veszprém Megyei Önk. Kozmutza Fóra Ált Isk. Készségfejlesztő
        Spec. Szakisk. és Koll., valamint Csecsemő- és Fogyatékos
       Szem. Otthona főépület komplett rekonstrukciója
       emeletráépítéssel 1 159,0 /+1159,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati Beruházás 1 159,0 /+1159,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1488. (1117. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2034.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Magyarpolány Önk. Közoktatási Intézm. rekonstrukció és
         bővítés, tornaterem építés 393,0 /+393,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati költségvetés 393,0 /+393,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2766. (1118. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2035.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      7 Chiovini Ferenc Általános Iskola, Művészeti alapiskola
         rekonstrukciója, tanterembővítés, aula, tornaterem építése,
         Besenyőszög 202,4 /+202,4 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 202,4 /+202,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  520. (1161. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2036.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       7 Újszász, az általános iskola és óvoda
           rekonstrukciója 238,4 /+238,4 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 238,4 /+238,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  521. (1164. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2037.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Kunhegyes 8 tantermes általános iskola,
        tornacsarnokkal 45,0 /+45,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 45,0 /+45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1909. (1153. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2038.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola
           fejlesztése 185,4 /+185,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 185,4 /+185,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1266. (754. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2039.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      8 Általános Iskola (Szentpéterfa) 20,0 /+20,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1936. (871. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2040.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Városi
        Kollégium rekonstrukciója 1 050,0 /+1050,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 050,0 /+1050,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  843. (1480. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 2497.
(1480. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2041.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím új
8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Rumi Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
         rekonstrukció 40,0 /+40,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 40,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2428. (867. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2042.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Bartók Béla Zeneiskola, Szombathely 625,0 /+625,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 625,0 /+625,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  499. (866. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/866. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2043.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Vértessomló Óvoda átalakítása 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2998. (1469. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2044.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Ózd-Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ általános
        iskolája új építés útján való kiváltása 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  220. (795. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/795. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2045.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Csaroda-Hetefejércse-Tákos közös fenntartású általános
           iskola bővítése 440,0 /+440,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 440,0 /+440,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  612. (1483. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2046.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8  Kisgyőri Általános iskola építése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  187. (1504. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1504. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2047.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a
következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Rátkai Német Nemzetiségi és két-tannyelvű Általános
       Iskola rekonstrukciója és bővítése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  422. (807. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/807. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2048.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Gesztelyi általános iskola bővítése 70,0 /+70,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 70,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  589. (805. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/805. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2049.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      8 Mezőkövesd Bárdos Lajos Általános és Zeneiskola
         fejlesztése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1205. (1506. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2050.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8  Szigetvár oktatási intézményeinek felújítása 738,0 /+738,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 738,0 /+738,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  488. (1686. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2051.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 A Budapesti Gazdasági Főiskola esztergomi kihelyezett
        képzése épület és elhelyezési feltételeinek
         biztosítása 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  773. (1626. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1626. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2052.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Petőfi Sándor Ált. Isk. és Nyelvoktató Német Nemz. Ált
           Isk. rekonstrukciója és bővítése, I. ütem 48,0 /+48,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati heruházás 48,0 /+48,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2425. (1667. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1667. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2053.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Egyetemi kollégiumi férőhelyek létesítése 4 000,0 /+4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1458. (602. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2054.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8  Baktalórántházai Vay Ádám Gimnázium,
            Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
            rekonstrukciója és bővítése 373,5 /+373,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 373,5 /+373,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2778. (1586. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2055.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        8 Tapolca Szász Márton Általános Iskola és Szakképző
          iskola rekonstrukciója és bővítése 700,0 /+700,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2503. (1592. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2056.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Szarvasi Diákotthon és Művészeti Iskola 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  263. (1597. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2057.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      8 Apáczai Csere János Iskola (Táplánszentkereszt) 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1942. (872. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/872. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2058.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Általános Iskola (Tordas) tetőtérbeépítés 15,0 /+15,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormánvzati beruházás 15,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1887. (1460. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2059.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      8 Dabas-Sári II. Rákóczi Ferenc általános iskola és Szent
        János Katolikus Általános Iskola tetőterének
        beépítése 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  231. (700. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2060.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8  Harsányi Hunyadi Mátyás Összevont Gyermekintézmény
           rekonstrukció 80,0 /+80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 80,0 /+80,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1206. (1505. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2061.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Pomáz Német Nemzetiségi Általános Iskola
           rekonstrukciója és bővítése 361,0 /+361,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 361,0 /+361,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  213. (1391. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2062.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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       8 Pomáz Sashelyi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója
          és bővítése 301,0 /+301,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 301,0 /+301,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  212. (1390. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2063.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Garay János Gimnázium födém rekonstrukciója 30,0 /+30,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 30,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3055. (1122. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2064.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Tahitótfalui Pollack Mihály Körzeti Általános és
           Zeneiskola bővítése 170,0 /+170,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 170,0 /+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  842. (1386. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2065.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Dombóvár Apáczai Csere János Szakközépiskola és
         Kollégium épületének rekonstrukciós bővítése 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2421. (1125. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2066.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Leányfalu Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napközi
          otthonos Óvoda rekonstrukciója és bővítése 470,0 /+470,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 470,0 /+470,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2493. (1387. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2067.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      8 Középsúlyos fogyatékosokat ellátó nevelési- oktatási
          gyerekintézmény új épület 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  524. (1077. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1077. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2068.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Tárnoki Rákóczi Általános Iskola Fejlesztése,
          bővítése 140,0 /+140,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 140,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1503. (940. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2069.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Szentendrei Petzelt József Szakképző középiskola
          bővítése 740,0 /+740,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 740,0 /+740,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  839. (1388. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2070.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Központi kollégium felújítása, Szombathely 220,0 /+220,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 220,0 /+220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2458. (884. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/884. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2071.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Dombóvár 8 tantermes általános iskola építése,
meglévő iskolaépület rekonstrukciója 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  588. (1126. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2072.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 ÁMK (Pecöl) Rekonstrukció 10,0 /+10,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1893. (873. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2073.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8  Rábapordányi Általános Iskola tornaterem
            beruházás 93,0 /+93,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                 4  Kormányzati beruházás 93,0 /+93,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1258. (1305. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2074.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Lenti Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2780. (1226. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2075.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Rudnay Gyula Középiskola korszerűsítése (I . ütem) 110,0 /+110,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 100,0 /+1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1498. (977. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2076.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        8 Budakalászi  Szentistvántelepi Általános Iskola
           bővítése 324,0 /+324,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 324,0 /+324,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2477. (1384. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2077.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Pomáz Mátyás Király utcai Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése

454,0 /+454,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 454,0 /+454,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2475. (1392. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2078.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola
         fejlesztése, bővítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  201. (920. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/920. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2079.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím új 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        8 Budakalász Kalász Suli Általános Iskola bővítése 396,0 /+396,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 396,0 /+396,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2499. (1385. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 1082 -

2080.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Pátka településen óvoda bővítése 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1257. (1436. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2081.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       8 Győri Evangélikus Általános Iskola tornaterem
          beruházás 300,0 /+300,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  531. (1221. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2082.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Berzsenyi Dániel Főiskola Szombathely könyvtár
         felújítás 850,0 /+850,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 850,0 /+850,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2504. (886. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/886. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2083.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Széchenyi István Általános Iskola (Balogunyom)
         rekonstrukciója 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1286. (877. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/877. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2084.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Kossuth Lajos Általános Iskola (Egyházasrádóc)
         rekonstrukciója 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1896. (876. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/876. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2085.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     8  Általános Iskola (Ják) rekonstrukciója 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1895. (875. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/875. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2086.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    8  Általános Iskola (Sorkifalud) rekonstrukció 10,0 /+10,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kományzati beruházás 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1885. (874. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/874. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2087.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      8 Tata Eötvös József Gimnázium és Kollégiumának
         felújítása 1 100,0 /+1100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 100,0 /+1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  841. (1406. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 2494.
(1406. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2088.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      9 V. István Közgazd. és Informatikai Szki. (Sátoraljaújhely),
          I- ütem 45,0 /+45,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 45,0 /+45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2393. (1664. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2089.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      9 Inárcs életveszélyessé vált általános iskola felújítása,
        tanterem bővítése 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  236. (702. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2090.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      9 Sóskúti Általános Iskola bővítése 140,0 /+140,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 140,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1502. (941. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2091.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     9  Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola támogatása 303,3 /+303,3 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 303,3 /+303,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1677. (752. sz. jav. - 1.mell. XVI. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/752. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2092.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       9 Dévaványa Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskola
           új tornaterem 110,0 /+110,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 110,0 /+110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  267. (1601. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2093.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       9 Tessedik Sámuel Főiskola 4 karának kollégiumi férőhely
          bővítése 550,0 /+550,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 550,0 /+550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  259. (1607. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1607. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2094.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    10 Herceghalmi Általános Iskola, óvoda bővítése 250,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1026. (939. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/939. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2095.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     10  Ócsa Bólyai János Gimnázium felújítása 250,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségetés
           4  Kormányzati beruházás 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  245. (688. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2096.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jog-
cím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     10 Debreceni Hatvani I. Kollégium fejlesztése 789,5 /+789,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 789,5 /+789,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1237. (750. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2097.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre,
dr. Dancsó József és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       10 Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Diákotthon felújítása,
         Chován Kálmán Művészeti Alapiskola kialakítása 550,0 /+550,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 550,0 /+550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  261. (1605. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2098.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Biatorbágyi 3. számú óvoda bővítése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1872. (938. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/938. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2099.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11 Dabas óvoda építése 100,0 /+100,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  229. (699. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2100.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11 Csanádpalota Szent István u. 46. szám alatti Általános
          Iskola felújítása, bővítése és új tornacsarnok
          építése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási kiadások
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2943. (745. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2101.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jog-
cím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Debreceni Lórántffy Általános Iskola fejlesztése 54,0 /+54,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 54,0 /+54,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1874. (765. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2102.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre
és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       11 Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi
         Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  274. (1609. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2103.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       12 Mikepércsi óvoda rekonstrukciója és bővítése 40,0 /+40,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 40,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2308. (1411. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:



- 1094 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2104.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth And-
rás és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       12 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola
           rekonstrukciója 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  262. (1604. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1604. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2105.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Földeák Község, Návai Lajos Általános Iskola
         korszerűsítése és bővítése 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1228. (746. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/746. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2106.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       12 Hajdúbagos településen általános iskolai tornaterem
             beruházás támogatása 10,0 /+10,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1264. (1409. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2107.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Ócsa Halászy Károly Általános Iskola
           tetőtér beépítése 80,0 /+80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 80,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  233. (687. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2108.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Biatorbágyi bölcsőde megépítése 180,0 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 180,0 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  144. (937. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2109.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 Budaörs 6. számú Farkasréti úti Óvoda bővítése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1700. (936. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/936. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2110.  Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona, Tóth Imre
és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       13 Mezőberényi speciális iskola és diákotthon építése 110,0 /+110,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 110,0 /+110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  271. (1602. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2111.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14 Törökbálinti Bölcsöde bővítése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1875. (935. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/935. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2112.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      15 Törökbálinti óvoda megépítése 120,0 /+120,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1254. (953. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/953. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2113.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Új középiskolai kollégium építése Hévíz településen 200,0 /+200,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2888. (1271. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2114.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Normatív finanszírozás
     1  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai
        központi előirányzata [2 575,6] 2 704,4 /+128,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 575,6] 2 704,4 /+128,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2115. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461. (284.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím

3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2115.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Normatív finanszírozás
     7  Hallgatói létszám képzési többlete (állami
         felsőoktatás) [ 253,4] 266,1 /+12,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 100,0] 105,0 /+5,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,0] 33,6 /+1,6 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 91,4] 96,0 /+4,6 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 30,0] 31,5 /+1,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461. (284.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím

3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2116.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. alcím
17. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Normatív finanszírozás
     17  Gyakorló iskolák normatív támogatása [ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./
           1  Személyi juttatások [ 38,0] 114,0 /+76,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 12,0] 36,0 /+24,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 50,0] 150,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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2117.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím
1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     1  Közoktatás feladatok és szakmai programok [1 513,6] 1 613,6 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 229,9] 244,9 /+15,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 66,7] 71,1 /+4,4 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 011,5] 1 092,1 /+80,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 17.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2118.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     2  Közoktatási tankönyvkiadás [ 250,0] 600,0 /+350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 10,0 /+10,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 250,0] 590,0 /+340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2781. (406. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2119.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím
3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     3  Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása [4 100,0] 4 161,4

/+61,4 tám./
        1  Működési költségvetés
            1  Személyi juttatások [ 150,0] 160,0 /+10,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 43,5] 46,4 /+2,9 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 538,0] 1 586,5 /+48,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 1.jcs), 2120. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2120.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím
4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     4  Pedagógus szakvizsga és továbbképzés [ 250,0] 352,0 /+102,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 250,0] 352,0 /+102,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2123. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2121.  Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     5  A Nemzeti alaptanterv bevezetése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 1 000,0 /+1000,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 320,0 /+320,0 kiad./
           3  Dologi kiadások 600,0 /+600,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 /+80,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  610. (397. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 1160. (397. sz. jav. -

1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2122.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 4. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     12  Értékelési és minőségbiztosítási programok [ 500,0] 1 600,0 /+1100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 80,0] 120,0 /+40,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 23,2] 34,8 /+11,6 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 99,3] 260,2 /+160,9 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 280,0] 1 220,0 /+940,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 17,5] 35,5 /+18,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1107. (363. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc), 1277. (363.

sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2123.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím
12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok



- 1104 -

    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     12  Értékelési és minőségbiztosítási programok [ 500,0] 965,2 /+465,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 80,0] 170,0 /+90,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 23,2] 49,3 /+26,1 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 280,0] 629,1 /+349,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2127. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 24.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2124.  Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 4. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Közoktatási feladatfinanszírozás
     17  Középiskolai tehetséggondozó[i] program [ 40,0] 100,0 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 7,0] 10,5 /+3,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 2,0] 3,0 /+1,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 80,5 /+55,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  277. (371. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 9.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2125.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     5  Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a
        felsőoktatásban [ 50,0] 80,0 /+30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 50,0] 80,0 /+30,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2430. (365. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2126.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     5  Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a
        felsőoktatásban [ 50,0] 200,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 50,0] 200,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1261. (364. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2127.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím
24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     24  Felsőoktatási informatikai fejlesztés [ 50,0] 475,0 /+425,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 475,0 /+425,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  430. (1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc), 451.
(1788. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc), 1963. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 1.cím 6.alc), 2116. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím

2.alc 17.jcs), 2117. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 1.jcs), 2119. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs), 2120. (1788. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 4.jcs), 2123. (1788. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2128.  Szijjártó Péter, Révész Máriusz és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     24  Felsőoktatási informatikai fejlesztés [ 50,0] 550,0 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 550,0 /+500,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2129.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 5. alcím 29. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
    [29  NIIF program támogatása] [1 000,0] /-1000,0 tám./
    [1  Működési költségvetés]
          [3  Dologi kiadások] [1 000,0] /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1968. (96. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2928. (96. sz. jav. -

1.mell. XXV. új 4. cím), 2942. (96. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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2130.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 29. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     [29  NIIF program támogatása] [1 000,0] /-1000,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [3  Dologi kiadások] [1 000,0] /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1970. (249. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2903. (249. sz.

jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2959. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3035. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új8.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2131.  Szijjártó Péter, dr. Pósán László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     29  NIIF program támogatása [1 000,0] 1 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 000,0] 1 300,0 /+300,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2132.  Pettkó András és Csampa Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 5. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     30  Elektronikus tartalom szolgálat [ 500,0] 480,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 480,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  73. (84. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2133.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
    31  Francia-nyelvű egyetem létesítésének tervezésének előkészítése 100,0

/+100,0 tám./

 Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel (a kiadási előirányzatot is meg kell határozni).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2509. (19. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 6.alc), 2664. (19.

sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új26.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2134.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 32. jogcím-csoport felvételével:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     32  Színház- és Filmművészeti Egyetem művészeti
          tevékenységének támogatása 70,0 /+70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 35,0 /+35,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 11,2 /+11,2 kiad./
           3  Dologi kiadások 20,3 /+20,3 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 3,5 /+3,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2654. (66. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 8.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2135.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     4  Etnikai kisebbségi feladatok támogatása [ 330,0] 400,0 /+70,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 244,2] 314,2 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1306. (1373. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2136.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új
13. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     13  A szomszédos államokban élő magyarok nevelési-oktatási,
          tankönyv- és taneszköz-támogatása 1 700,0 /+1700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások,
                 kiadások 1 700,0 /+1700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  343. (391. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 25.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2137.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     13 Mátészalkai Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola
           bővítése, és teljes rekonstrukciója 1 575,0 /+1575,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 575,0 /+1575,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  290. (838. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/838. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2138.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     13  V. ker. Alkotmány utcai speciális tantervű iskola
           elhelyezésének biztosítása 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1076. (841. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/841. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2139.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport fel-
vételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     13 Rákóczifalva iskola felújítás 16,0 /+16,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 /+16,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1941. (1414. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2140.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport fel-
vételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     13 Tiszavárkony kultúrház újjáépítése 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  1912. (1415. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2141.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új
14. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     14  A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 744,0 /+1744,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 17,2 /+17,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 /+6,2 kiad./
           3  Dologi kiadások 33,0 /+33,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Intézményi beruházási kiadások 2,6 /+2,6 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 685,0 /+1685,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  345. (390. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 26.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2142.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     8  Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 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  3049. (25. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2143.  Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     8  Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 100,0] 295,1 /+195,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 295,1 /+195,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  183. (395. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2144.  Gyürk András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. al-
cím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     26  Esélyt a Tanulásra Közalapítvány [ 250,0] 390,0 /+140,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 250,0] 390,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1497. (1238. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2145.  Dr. Pósán László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 10. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     26  Esélyt a Tanulásra Közalapítvány [ 250,0] 450,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 250,0] 450,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  147. (376. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2146.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 10. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     26  Esélyt a Tanulásra Közalapítvány [ 250,0] 350,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 250,0] 350,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1283. (375. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2147.  Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 10. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     34  Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány [ 200,0]

252,7 /+52,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 252,7 /+52,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  782. (389. sz. jav. - 1.mell. XI. 18.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2148.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 10. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     38  Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány [ 200,0] 395,1

/+195,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 395,1 /+195,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  185. (373. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2149.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 10. alcím 40. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     40  Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű
          Egyetemért [ 200,0] 400,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  131. (404. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2150.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
10. alcím 41. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
    [41  Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány]      [ 200,0] /-200,0 tám./
       [1  Működési költségvetés]
          [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]      [ 200,0] /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  686. (1657. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2151.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
10. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     [41  Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány] [ 200,0] /-200,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 200,0] /-200,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk, a kiadási előirányzathoz kapcsolódó támogatás ösz-
szegét is elhagytuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  350. (9. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 2.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2152.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. al-
cím 51. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     51  Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány [ 110,0] 200,0 /+90,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 80,0] 120,0 /+40,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 30,0] 80,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1683. (1488. sz. jav. - 1.mell. XVI. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2153.  Dr. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 10. alcím 53. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     53  Tempus Közalapítvány [ 670,0] 770,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 670,0] 770,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  362. (411. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2154.  Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 56. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     56  Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány 150,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1239. (398. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2155.  Szijjártó Péter, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 56. jogcím-
csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     56  Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány 2 000,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2156.  Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 56. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     56  Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány 200,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1260. (399. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2157.  Dr. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 56. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     56  Apertus Közalapítvány 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2944. (372. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2158.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály,
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 11. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Euro-atlanti oktatási programok
     4  Multilaterális feladatok [ 150,0] 250,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 80,0] 160,0 /+80,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 70,0] 140,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1284. (396. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2159.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 11. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM,b
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Euro-atlanti oktatási programok
     5  Bilaterális feladatok [ 198,0] 598,0 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 20,3] 60,9 /+40,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 16,6] 49,8 /+33,2 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 51,2] 102,4 /+51,2 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 109,9] 384,9 /+275,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1321. (374. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2160.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 12. al-
cím módosítását javasolja:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  [F]Beruházások, felújítások központi támogatása2 230,0 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1278. (891. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 2162. (891. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 12.alc 2 jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/891. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2161.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
12. alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Felújítások központi támogatása [2 230,0] 3 830,0 /+1600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás [2 230,0] 3 830,0 /+1600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1471. (944. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/944. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2162.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 12. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  Felújítások központi támogatása
    2  Kertai tornaterem-építés 90,0 /+90,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          1  Intézményi beruházási kiadások 90,0 /+90,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1278. (891. sz. jav. - 1.mell. XV. 4.cím), 2160. (891. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 12.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/891. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2163.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 12. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    12  [F] Beruházások, felújítások központi támogatása
     2  Az alsónémeti Széchenyi István Általános iskola
         bővítése 182,2 /+182,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kidások 182,2 /+182,2 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a címrend értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2894. (847. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/847. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2164.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 13.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    13  Egyéb fejlesztési támogatás
     8  Zsámbéki Főiskola tűzkár helyreállítás 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 500,0 /+500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  367. (113. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs), 388. (113.

sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 5.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2165.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Kuzma László, Stolár Mihály, Sági
József és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím ki-
egészítését javasolják a következő új 16. alcím felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Az alap- és középfokú művészeti nevelés
           támogatása 100,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 76,0 /+76,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 24,0 /+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1304. (393. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 2166. (393. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 17.alc 7.jcs), 2307. (393. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"2166.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Kuzma László, Stolár Mihály, Sági
József és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 17.
alcím 7. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    17  Szakképzés támogatása
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     [7  Művészeti szakképzés] [ 10,0] /-10,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 7,6] /-7,6 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 2,4] /-2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1304. (393. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 2165. (393. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím új16-alc), 2307. (393. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2167.  Révész Máriusz és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 17. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    17  Szakképzés támogatása
     8  Szakiskolai szakképzési korszerűsítési programjának
          támogatása 150,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 70,0 /+70,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 22,4 /+22,4 kiad./
           3  Dologi kiadások 328,9 /+328,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1245. (408. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2168.  Szijjártó Péter, Révész Máriusz és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 11. cím 17. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    17  Szakképzés támogatása
     8  Szakiskolai szakképzési korszerűsítési programjának
           támogatása 2 092,4 /+2092,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 70,0 /+70,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 22,4 /+22,4 kiad./
           3  Dologi kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2169.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Kuzma László képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 17. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8.
jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    17  Szakképzés támogatása
    8  A szakiskolai felzárkóztató oktatás fejlesztése 140,0 /+140,0 tám./
        1  Műkődési költségvetés
           1  Személyi juttatások 76,0 /+76,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 24,0 /+24,0 kiad./
           3  Dologi kiadások 15,0 /+15,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások 10,0 /+10,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 15,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1501. (388. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2170.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 18. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    18  Műszaki fejlesztési célelőirányzatok
      [1  Műszaki fejlesztési célelőirányzat] [9 260,0] /-9260,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [1 086,7] /-1086,7 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 326,0] /-326,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [1 625,0] /-1625,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][2 722,3] /-2722,3 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [1 800,0] /-1800,0 kiad./
           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][1 600,0] /-1600,0 kiad./
         [3  Kölcsönök] [ 100,0] /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  15. (253. sz. jav. - 18.§ (1)), 2171. (253. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 19.alc 1.jcs), 2175. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs), 2206. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 12.cím 1.alc), 2207.
(253. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím), 3376. (253. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2171.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása
     [1  Nemzeti kutatás-fejlesztési program] [6 789,7] /-6789,7 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [1 453,1] /-1453,1 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 435,9] /-435,9 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [2 278,3] /-2278,3 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 385,8] /-1385,8 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 713,5] /-713,5 kiad./
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           [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 523,1] /-523,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  15. (253. sz. jav. - 18.§ (1)), 2170. (253. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 18.alc 1.jcs), 2175. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs), 2206. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 12.cím 1.alc), 2207.
(253. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím), 3376. (253. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2172.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása
     1  Nemzeti kutatás-fejlesztési program [6 789,7] 8 889,7 /+2100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 385,8] 2 885,8 /+1500,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 523,1] 1 123,1 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  760. (279. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2173.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Kuzma László képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    19  Kutatás-fejlesztés támogatása
     2  Felsőoktatási kutatási program [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 64,0] 128,0 /+64,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 106,0] 318,0 /+212,0 kiad./
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 523,0 /+423,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 30,0] 130,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1259. (387. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc), 2468. (387.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2174.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása
     2  Felsőoktatási kutatási program [ 500,0] 2 500,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 64,0] 128,0 /+64,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 106,0] 423,0 /+317,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 848,0 /+748,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 30,0] 200,0 /+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  475. (280. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 1270.
(280. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc), 2467. (280. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs), 2723. (280. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím

6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,



- 1130 -

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2175.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása
     [3  Nemzetközi tagdíjak] [1 400,0] /-1400,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [3  Dologi kiadások] [1 400,0] /-1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  15. (253. sz. jav. - 18.§ (1)), 2170. (253. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 18.alc 1.jcs), 2171. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 1.jcs), 2206. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 12.cím 1.alc), 2207.
(253. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím), 3376. (253. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2176.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím
3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

A módosító javaslatban megjelölt előirányzatok megegyeznek a törvényjavaslatban szereplő elői-
rányzatokkal.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2208. (1790. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím), 3375. (1790.

sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2177.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
fejezet 11. cím 19. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása
     5  OKTK Közalapítvány támogatása [ 100,0] 600,0 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 600,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  198. (405. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/405. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2178.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 23. alcím
1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
      1  Phare programok
       4  „Információs technológia az általános iskolában”
           program 2002 hazai társfinanszírozás [ 500,0] 3 000,0 /+2500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 2 400,0 /+2000,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 600,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3367. (1791. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2179.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 23. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím
módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
      1  Phare programok
       4  „Információs technológia az általános iskolában” program
           2002 hazai társfinanszírozás [ 500,0] 3 000,0 /+2500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 2 400,0 /+2000,0 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés
                  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[ 100,0] 600,0 /+500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3366. (252. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2180.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      3  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       1  Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az
oktatási rendszerben 452,7 /+452,7 tám./
       1  Működési költségvetés 1 358,1 /+1358,1 bev./
           1  Személyi juttatások 105,3 /+105,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 /+30,5 kiad./
           3  Dologi kiadások 180,0 /+180,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások,
                kiadások 1 495,0 /+1495,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  454. (382. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 1.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2181.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      1  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       3  A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész
       1  Működési költségvetés 1 906,5 /+1906,5 bev./
           1  Személyi juttatások 591,2 /+591,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 171,4 /+171,4 kiad./
           3  Dologi kiadások 1 143,9 /+1143,9 kiad./

       4  A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése -
hazai társfinanszírozás 140,4 /+140,4 tám./
       1  Működési költségvetés 495,1 /+495,1 bev./
           1  Személyi juttatások 197,1 /+197,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 57,1 /+57,1 kiad./
           3  Dologi kiadások 381,3 /+381,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  456. (383. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 3.jc), 457.
(383. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 4.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2182.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      1  Regionális Operatív Program
       1  Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 773,6

/+773,6 tám./
       1  Működési költségvetés 255,2 /+255,2 bev./
           1  Személyi juttatások 48,0 /+48,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 13,9 /+13,9 kiad./
           3  Dologi kiadások 154,7 /+154,7 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások 123,8 /+123,8 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 2 065,5 /+2065,5 bev./
           2  Felújítás 550,8 /+550,8 kiad./
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 203,1 /+2203,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  455. (384. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 2.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2183.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      1  Regionális Operatív Program
       1  A felsőoktatási intézmények eggyüttműködésének erősítése a regionális gazdasági szerep-
lőkkel és a helyi közösséggel 111,1 /+111,1 tám./
       1  Működési költségvetés 233,3 /+233,3 bev./
           5  Egyéb működési célú  támogatások 311,3 /+311,3 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 100,0 /+100,0 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,3 /+133,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  431. (379. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2184.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      2  Gazdasági Versenvképesség Operatív Program
       1  Kutatás-fejlesztés, innováció 2 035,4 /+2035,4 tám./
       1  Működési költségvetés 1 897,9 /+1897,9 bev./
           1  Személyi juttatások 444,4 /+444,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 132,7 /+132,7 kiad./
           3  Dologi kiadások 679,1 /+679,1 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások,  kiadások 1 175,0 /+1175,0 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 1 353,3 /+1353,3 bev./
           1  Intézményi beruházási kiadások 1 523,1 /+1523,1 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 732,3 /+732,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  449. (380. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2185.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       9  A felsőoktatási képzés rendszerének tartalmi és
            szerkezeti fejlesztése 298,1 /+298,1 tám./
       1  Működési költségvetés 849,5 /+849,5 bev./
           1  Személyi juttatások 647,0 /+647,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 187,7 /+187,7 kiad./
           3  Dologi kiadások 298,0 /+298,0 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 44,7 /+44,7 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,6 /+59,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  458. (378. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 5.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2186.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
       1  Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának
            fejlesztése 773,6 /+773,6 tám./
       1  Működési költségvetés 255,2 /+255,2 bev./
           1  Személyi juttatások 48,0 /+48,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 13,9 /+13,9 kiad./
           3  Dologi kiadások 154,7 /+154,7 kiad./
           5  Egyéb működés célú támogatások 123,8 /+123,8 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 2 065,5 /+2065,5 bev./
           2  Felújítás 550,8 /+550,8 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 203,1 /+2203,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  429. (377. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs 9.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2187.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. alcím
felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24  EU integráció
      5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
      6  Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1 102,4 /+1102,4 tám./
       1  Működési költségvetés 237,5 /+237,5 bev./
           1  Személyi juttatások 44,7 /+44,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 /+13,0 kiad./
           3  Dologi kiadások 144,1 /+144,1 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 3 069,7 /+3069,7 bev./
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          2  Felújítás 512,7 /+512,7 kiad./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 579,9 /+3579,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  459. (381. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 6.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2188.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 200,0 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 200,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  498. (424. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 2809.
(424. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2189.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. al-
cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 180,0 /-820,0 tám./
    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 180,0 /-820,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  44. (1349. sz. jav. - 67.§ (7)), 3371. (1349. sz. jav. - 9.mell.

LXIII. 10.cím), 3430. (1349. sz. jav. - 16.mell. tábl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2190.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30.
alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 200,0 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 200,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1222. (1225. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2274. (1225. sz.

jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2191.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 900,0 /-100,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 900,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2495. (985. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs),
2620. (985. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2192.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 250,0 /-750,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 250,0 /-750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1368. (1224. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2193.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. al-
cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 160,0 /-840,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 160,0 /-840,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1610. (1450. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2194.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 830,0 /-170,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 830,0 /-170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2279. (1389. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2195.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 200,0 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 200,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1385. (1210. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új37 jcs),
2757. (1210. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2196.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30.
alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 258,0 /-742,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 258,0 /-742,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2264. (980. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/980. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2197.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30.
alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1224. (1230. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 1813. (1230. sz.

jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2198.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 350,0 /-650,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 350,0 /-650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2639. (1407. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2199.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. al-
cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 220,0 /-780,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 220,0 /-780,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2613. (1251. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2200.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fe-
jezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 600,0 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 600,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1384. (1212. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új36 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2201.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 200,0 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 200,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  845. (423. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1216. (423.

sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2808. (423. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2202.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
30. alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1524. (1053. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1053. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2203.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. al-
cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 200,0 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 200,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1812. (1231. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2204.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  Fejezeti tartalék [1 000,0] 200,0 /-800,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 200,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1592. (812. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/812. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2205.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 31. alcím felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    31  Cigány Kisebgségi Katolikus Óvoda felújítása,
        Alsószentmárton 197,0 /+197,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 197,0 /+197,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1235. (1052. sz. jav. - 1.mell. XIV. 6.cím 2.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 1146 -

2206.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 12. cím 1. alcím elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  12  Központosított bevételek
     [1  Műszaki fejlesztési hozzájárulások
          visszatérülése] [1 100,0] /-1100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  15. (253. sz. jav. - 18.§ (1)), 2170. (253. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 18.alc 1.jcs), 2171. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 1.jcs), 2175. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs),
2207. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím), 3376. (253. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2207.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 13. cím fel-
vételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  13  Alapok támogatása
    1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 16 349,7 /+16349,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  15. (253. sz. jav. - 18.§ (1)), 2170. (253. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 18.alc 1.jcs), 2171. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 1.jcs), 2175. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs),
2206. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 12.cím 1.alc), 3376. (253. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2208.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet kiegészítését java-
solja a következő új 13. cím felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  13  Alapok támogatása
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    1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 949,7 /+14949,7 kiad./

A törvényjavaslat ezen előirányzatokat nem tartalmazza, így csak új előirányzatként lehetett felve-
zetni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2176. (1790. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs),
3375. (1790. sz. jav. - 9.mell. újLXIX.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2209.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása
    1  ESZCSM Központi Igazgatás [4 299,6] 4 139,7 /-159,9 tám./
    1  ESZCSM Központi Igazgatás 4 299,6 tám.
        1  Működési költségvetés 122,5 bev.
           1  Személyi juttatások [2 638,6] 2 513,9 /-124,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 829,7] 789,8 /-39,9 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 825,3] 830,0 /+4,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2210. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2211.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2213. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2215. (1770.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2210.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása
    2  ESZCSM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal[ 148,1] 142,2 /-5,9 tám./
       1  Működési költségvetés 77,1 bev.
           1  Személyi juttatások [ 106,9] 100,2 /-6,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 34,5] 32,3 /-2,2 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 77,4] 80,4 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2211.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2213. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2215. (1770.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2211.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat[23 028,9] 21 957,3 /-1071,6 tám./
        1  Működési költségvetés 5 997,8 bev.
           1  Személyi juttatások [17 791,8] 16 768,6 /-1023,2 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 875,7] 5 548,3 /-327,4 kiad./
        3  Dologi kiadások [4 836,0] 5 115,0 /+279,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2210.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2213. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2215.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2212.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek [10
148,8] 10 115,8 /-33,0 tám./
        1  Működési költségvetés 362,0 bev.
           1  Személyi juttatások [1 234,0] 1 205,0 /-29,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 406,1] 396,9 /-9,2 kiad./
        3  Dologi kiadások [ 495,4] 500,6 /+5,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2210.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2211. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2213. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2215.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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2213.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  4  Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei[4 336,3] 4 292,0 /-44,3 tám./
        1  Működési költségvetés 43 768,9 bev.
           1  Személyi juttatások [19 347,8] 19 143,3 /-204,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 577,1] 6 511,7 /-65,4 kiad./
           3  Dologi kiadások [19 099,0] 19 324,6 /+225,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2210.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2211. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2215.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2214.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  7  Országos Vérellátó Szolgálat [3 558,9] 3 658,9 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 8 773,4 bev.
           3  Dologi kiadások [6 337,7] 6 387,7 /+50,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 684,9] 734,9 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1346. (579. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2215.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 7. cím módo-
sítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
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  7  Országos Vérellátó Szolgálat [3 558,9] 3 490,6 /-68,3 tám./
        1  Működési költségvetés 8 773,4 bev.
           1  Személyi juttatások [3 830,9] 3 651,7 /-179,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 292,8] 1 235,4 /-57,4 kiad./
         3  Dologi kiadások [6 337,7] 6 506,0 /+168,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2210.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2211. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2213.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2216.  Körömi Attila képviselő, valamint Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  7  Országos Vérellátó Szolgálat [3 558,9] 4 558,9 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás [ 186,0] 1 186,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  303. (771. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/771., 775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2217.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 8. cím módo-
sítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Állami szociális intézetek [1 235,8] 1 212,1 /-23,7 tám./
        1  Működési költségvetés 184,5 bev.
           1  Személyi juttatások [ 747,2] 725,8 /-21,4 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 262,8] 255,9 /-6,9 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 323,5] 328,1 /+4,6 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2210.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2211. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2213.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2215. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2218. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 9.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2218.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 9. cím módo-
sítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  9  Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei [3 214,9] 3 194,8 /-20,1 tám./
        1  Működési költségvetés 128,3 bev.
           1  Személyi juttatások [1 830,0] 1 814,7 /-15,3 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 640,7] 635,8 /-4,9 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 800,4] 800,5 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2209. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 1.alc), 2210.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 1.cím 2.alc), 2211. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 2212. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 2213.
(1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 4.cím), 2215. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 7.cím), 2217. (1770. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2219.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Ajkai idősek otthona 132,0 /+132,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 132,0 /+132,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1312. (899. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/899. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2220.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      11  Az ajkai Magyar Imre Kórház rekonstrukciójának
             I. üteme 132,0 /+132,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 132,0 /+132,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1291. (905. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/905. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2221.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím
11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Egyéb beruházások [1 118,2] 1 130,2 /+12,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 118,2] 1 130,2 /+12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2437. (684. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2222.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Egyéb beruházások [1 118,2] 1 168,2 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 118,2] 1 168,2 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1262. (915. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/915. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2223.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Egyéb beruházások [1 118,2] 1 298,2 /+180,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 118,2] 1 298,2 /+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  130. (927. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2224.  Dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 A sárospataki rendelőintézet rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  205. (1663. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2225.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        12 Magyar Vöröskereszt, Zala megyei szervezete, 50 férőhelyes, új hajléktalanok otthonának
kialakítása a meglévő épület rekonstrukciójával 340,0 /+340,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati  beruházás 340,0 /+340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1265. (1261. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2226.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  A szolnoki Kaán Károly út 20 sz. és az Eötvös tér 7. sz. alatti
          Idősek Otthona épületeinek rekonstrukciós fejlesztése és a
         Prizma út 13. sz. alatti hajléktalan átmeneti szállás
         kialakítása 573,4 /+573,4 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 573,4 /+573,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  606. (1149. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2227.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők, valamint Szalay
Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  A szolnoki Kaán Károly út 20 sz. és az Eötvös tér 7. sz.
    alatti Idősek Otthona épületeinek rekonstrukciós fejlesztése
      és a Prizma út 13. sz. alatti hajléktalan átmeneti szállás
      kialakítása 568,0 /+568,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 568,0 /+568,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2760. (1129. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1129., 1150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2228.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Soproni mentő állomás létesítése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1273. (1028. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2229.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Tápiószelei mentőállomás kialakítás
           2  Felhalmozási költségvetés 50,0 /+50,0 tám./
          4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./



- 1157 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  599. (1009. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1009. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2230.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Mozgássérültek
           Nevelőintézete - Kiskunhalas elhelyezése 80,0 /+80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 80,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1481. (704. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2231.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Péterffy Sándor utcai kórház XVI. kerületi
         szakrendelőjének felújítása 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2776. (1040. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1040. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2232.  Búsi Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    12  A jászberényi Erzsébet kórház rekonstrukciójának II. üteme 252,4

/+252,4 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 252,4 /+252,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  424. (1130. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2233.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 A jászberényi Erzsébet kórház rekonstrukciójának
         II. üteme 227,7 /+227,7 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 227,7 /+227,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  413. (1131. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2234.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Ajka Magyar Imre Kórház rekonstrukció 458,0 /+458,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 458,0 /+458,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2459. (1101. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2235.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Újszász, Idősek Szociális Otthona rekonstrukció 138,8 /+138,8 tám./
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       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 138,8 /+138,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  410. (1145. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2236.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Újszász, Idősek Szociális Otthona rekonstrukció 146,8 /+146,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 146,8 /+146,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  425. (1146. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2237.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     12  Mátészalkai területi kórház rekonstrukciója 2 800,0 /+2800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 800,0 /+2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  283. (840. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/840. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2238.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Bács-Kiskun Megyei Önk. Spec. Közokt. Szaksz. Int.
        bővítése 1 272,0 /+1272,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 272,0 /+1272,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  731. (1082. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1082. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2239.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Idősek Otthona és a hozzákapcsolódó konyha,
         Szelevény 80,5 /+80,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 80,5 /+80,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1903. (1141. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2240.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Megyei Hetényi Géza Kórház rekonstrukciója,
           J-N-Szolnok megye 148,4 /+148,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 148,4 /+148,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  518. (1139. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2241.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Megyei Hetényi Géza Kórház rekonstrukciója,
            J-N-Szolnok megye 659,5 /+659,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 659,5 /+659,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  519. (1138. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2242.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        12 A keszthelyi városi kórház rekonstrukciója,
            III. ütem 1 500,1 /+1500,1 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 1 500,1 /+1500,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2896. (1270. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2243.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Tiszajenő község általános iskolájában orvosi szoba
         kialakítása 3,0 /+3,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3,0 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1939. (1541. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2244.  Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 2 500,0 /+2500,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 2 500,0 /+2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  315. (1659. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2245.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Deszk Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
         Szakkórháza, Kardiológiai Osztály létrehozása és szolgáltató
          épület létesítése, energetikai korszerűsítése 2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2404. (1573. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2246.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Debreceni PET-centrum 500,0 /+500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1092. (890. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/890. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2247.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Sümeg Városi Kórh.+ Szoc. Otthon + Doba Szocioter. és
          Pszich. Kórh. Felj.+ integr. 761,0 /+761,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 761,0 /+761,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2469. (1110. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2248.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Pápai Gróf Eszterházy Kórház rekonstrukció, új hotelszárny
         ép. + fűtéskorszerűsítés 3 873,0 /+3873,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 873,0 /+3873,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1142. (1112. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2249.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Veszpr. m-i Önk. Farkasgyepüi Tüdőgyógy.
         Int. Rekonstr. új ép. szárny építése 1 047,0 /+1047,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 047,0 /+1047,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2927. (1113. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2250.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Vaszar Önkorm. Szívvel-Szeretettel Idősek
           Otthona 1 642,0 /+1642,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 1 642,0 /+1642,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2908. (1114. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2251.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Veszprém Megyei Önkorm. Dóka és Kamond Pszichiátriai
         otthonok rekonstrukciója, beruházási koncepció 952,0 /+952,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 952,0 /+952,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2910. (1116. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2252.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Dr. Kenessey Albert Kórház és rendelőintézet
          rekonstrukciója II. ütem 287,0 /+287,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 287,0 /+287,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  525. (1167. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2253.  Búsi Lajos, Szalay Ferenc, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Int.
       rekonstrukc. J-N-SZ 150,0 /+150,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  419. (1157. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2254.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      12 Nagykörű, Nyugdíjasház építése 50,0 /+50,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2881. (1178. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2255.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Nagykörű Szociális Otthon bővítése 70,0 /+70,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 70,0 /+70,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2884. (1184. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2256.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 A Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott megyei
        kórház rekonstrukciójának III. üteme, új pavilon építése,
        a meglévő pavilon felújítása 4 700,0 /+4700,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 4 700,0 /+4700,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1158. (1262. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2257.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Szolnoki MÁV Kórház rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  209. (1416. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2258.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        12 Őriszentpéteri mentőállomás építése 75,0 /+75,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 75,0 /+75,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1272. (1670. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2259.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Ménesi úti Habilitációs Központ rekonstrukciója 125,0 /+125,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 125,0 /+125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1899. (1495. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2260.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Egyesített Szociális Intézmény, Köveshegy, I. ütem 199,0 /+199,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 199,0 /+199,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2876. (1661. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1661. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2261.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       13 A körmendi Battyhány-S. László Kórház és
          Rendelőintézet rekonstrukciója 1 605,0 /+1605,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 605,0 /+1605,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  294. (1669. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1669. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2262.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     15  Siófoki kórház-rekonstrukció 3 343,0 /+3343,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 343,0 /+3343,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1472. (981. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/981. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2263.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Miskolci Önkormányzat „Őszi Napsugár Otthon”
          rekonstrukciója 540,0 /+540,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 540,0 /+540,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  211. (802. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/802. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2264.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Siófoki Fürdőház és Gyógyközpont támogatása 742,0 /+742,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 742,0 /+742,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2196. (980. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/980. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2265.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jog-
cím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Debreceni Terápiás Ház bővítése 21,0 /+21,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati berujházás 21,0 /+21,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  598. (758. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2266.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 Tapolca Városi Kórház felújítása és felszerelése 500,0 /+500,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2500. (1591. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2267.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jog-
cím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  B-A-Z Megyei Önkormányzat kórházrekonstrukció 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  142. (806. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 480. (806. sz.

jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2268.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 Fejér Megyei Szent György Kórház Továbbképző-
            Módszertani Központjának kialakítása 200,0 /+200,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  125. (916. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/916. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2269.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       16 Csornai Szent Margit Kórház rekonstrukciója 1 029,0 /+1029,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 1 029,0 /+1029,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  281. (1308. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2270.  Lengyel Zoltán képviselő, valamint Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 A Lajoskomáromi Termál- és Üdülőfalu területének
       önkormányzati tulajdonba adása 50,0 /+50,0 kiad./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  590. (1327. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1327., 1589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2271.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
Németh Zsolt, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Illés Zoltán, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, dr.
Weszelovszky Zoltán, dr. Latorcai János és Varga József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 Szent János Kórház rekonstrukciója 800,0 /+800,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  275. (1628. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2272.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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    16 Balassagyarmat, Dr. Kenessy Albert Kórház
         rekonstrukció 250,0 /+250,0 tám./
       2  Felhalmozás költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2724. (1658. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2273.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Sárvári Önkormányzati Kórház rekonstrukció 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2889. (1700. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2274.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
         16 Zala megyei kórház felújítása 1 800,0 /+1800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 800,0 /+1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1222. (1225. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2190. (1225. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2275.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      16 Székesfehérvári Szent György Kórház V. ütemének
        folytatása 320,0 /+320,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 320,0 /+320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2984. (1341. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2276.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 Székesfehérvári Szent György Kórház aneszteziológiai
       és intenzív ellátás berendezéseinek beszerzése 355,0 /+355,0 tám.
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 355,0 /+355,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2985. (1340. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2277.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Tata Városi Kórház és Rendelő-intézet felújítása 265,0 /+265,0 tám./
 2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 265,0 /+265,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  140. (1403. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2278.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők, valamint Lázár Mózes,
dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      16 Tatabánya Szent Borbála Megyei Kórház új
            belgyógyászati pavilon építése 5 000,0 /+5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2957. (1405. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1405., 1408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2279.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet bővítése 170,0 /+170,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 170,0 /+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2194. (1389. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2280.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 1 500,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2972. (1471. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2281.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Vas Megyei Rehabilitációs Kórház  és Gyógyfürdő,
         Szentgotthárd hotelellátás biztosítása 1 127,0 /+1127,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 127,0 /+1127,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1187. (1701. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2282.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16  Vas megyei Markusovszky Kórház, Szombathely
           belgyógyászati tömb bővítés és rekonstrukció 1 390,0 /+1390,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 390,0 /+1390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1188. (1702. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2283.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     16 Szigetvár Városi Kórház rekonstrukció 5 000,0 /+5000,0 tám./
   2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1496. (1685. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2284.  Dr. Gógl Árpád, Balsay István és Schmidt Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      17 Móri Önkormányzati Kórház rekonstrukciója 2 000,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2407. (912. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/912. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2285.  Bánki Erik és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     17  Siklós Műtőblokk rekonstrukció, szakorvosi rendelő
           főbejárata, porta és a belgyógyászat bővítése
           rekonstrukciós program 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  505. (1687. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2286.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      18 Mohács Város Kórháza komplex kórház-rekonstrukciós
        program III. befejező üteme 693,0 /+693,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 693,0 /+693,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  486. (1556. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2287.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 80. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    80  Vezseny község orvosi rendelő beruházásának és
         eszközeinek beszerzése 5,0 /+5,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1898. (1544. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2288.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2.
alcím 41. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      41  Központi intézmények felújítása
       1  Intézményi felújítások [1 398,9] 1 548,9 /+150,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás [1 398,9] 1 548,9 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  138. (924. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/924. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2289.  Szijjártó Péter, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László, dr. Tiba István és Mádi László
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 71. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     71  Népegészségügyi program és parlagfűmentesítés
           feladatainak támogatása [1 500,0] 16 000,0 /+14500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 432,0] 4 032,0 /+3600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 138,0] 1 338,0 /+1200,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 832,0] 10 532,0 /+9700,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2290.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím 71. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     71  Népegészségügyi program és parlagfűmentesítés
          feladatainak támogatása [1 500,0] 1 100,0 /-400,0 tám./
         1  Működési költségvetés
             3  Dologi kiadások [ 832,0] 432,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  986. (94. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 1022. (94. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új 10.jcs.), 1067. (94. sz. jav. - 1.mell. XII. 12.cím 2.alc 1.jcs), 1864. (94. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc

1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság ülé-
sén nem ért egyet.

2291.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 72. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     72  Felsőoktatási törvény által előírt feladatok [ 385,0] 635,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 385,0] 635,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2727. (578. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/578. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2292.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 73. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását java-
solják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      73  Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
        1  Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai
           feladatok [5 157,0] 5 162,0 /+5,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 376,7] 1 381,7 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  808. (580. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2293.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. al-
cím 73. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      73  Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
       1  Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai
          feladatok [5 157,0] 6 157,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 376,7] 2 376,7 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  313. (776. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/776. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2294.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font Sándor
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 73. jogcím-csoport
2. jogcím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      73  Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
       2  Szociális kistérségi felzárkóztatás [ 150,0] 250,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 150,0] 250,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2383. (219. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2295.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 75. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     75  Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok[ 300,0] 600,0 /+300,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 300,0] 600,0 /+300 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  361. (823. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2296.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím
75. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     75  Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok[ 300,0] 400,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 300,0] 400,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2441. (686. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2297.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. al-
cím 78. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      78  Egyes pénzbeli támogatások
       2  Mozgáskorlátozottak támogatása [2 600,0] 3 600,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 600,0] 3 600,0 /+1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3046. (64. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2298.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font Sándor
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 78. jogcím-csoport
2. jogcím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      78  Egyes pénzbeli támogatások
       2  Mozgáskorlátozottak támogatása [2 600,0] 2 886,0 /+286,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 600,0] 2 886,0 /+286,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  583. (213. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2299.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. al-
cím 78. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      78  Egyes pénzbeli támogatások
       2  Mozgáskorlátozottak támogatása [2 600,0] 4 600,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 600,0] 4 600,0 /+2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3031. (149. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2300.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 80. jogcím-
csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     80  Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1 058,9 /+1058,9 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés 5 169,9 /+5169,9 bev./
         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 228,8 /+6228,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  460. (572. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 5.jcs 8.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2301.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 80. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     80  Lakossági szűrővizsgálatok kiterjesztése Szegeden 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 300,0 /+300,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1486. (778. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2302.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 80. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     80  Emeltszintű bentlakásos Idősek Otthona építése,
            Hajdúdorog 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1234. (731. sz. jav. - 1.mell. XIV. 6.cím 2.alc 6.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2303.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 80. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
     80  Budapest XV. kerületi gondozóház létesítése 150,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 /+150,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2674. (1038. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1038. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2304.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 11. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 402,6 /-97,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 440,0] 342,6 /-97,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1811. (1162. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2305.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 11. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 495,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 440,0] 435,0 /-5,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító indítványt számszakilag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  849. (901. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím új69.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/901. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2306.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 11. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 450,0 /-50,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 440,0] 390,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2834. (882. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2307.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Kuzma László, Stolár Mihály, Sági
József és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím
11. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 490,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 440,0] 380,0 /-60,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1304. (393. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 2165. (393. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím új16-alc), 2166. (393. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 17.alc 7.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2308.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 11. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 460,0 /-40,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 440,0] 400,0 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2103. (1411. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2309.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 11. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 440,0 /-60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 440,0] 380,0 /-60,0 kiad./



- 1198 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  829. (904. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új 69jcs.), 1293.
(904. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/904. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2310.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 11. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     2  ACQUIS átvételének nemzeti programja [ 500,0] 450,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
                    3  Dologi kiadások [ 440,0] 390,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2833. (881. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2311.  Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 14. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     5  Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti
         Szövetsége 30,0 /+30,0 tám./
             1  Működési költségvetés
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 /+30,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  114. (225. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2312.  Varga Mihály, Németh Zsolt és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 14. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     5  Johannita Segítőszolgálat (08147 karitatív szervezetek
         tevékenysége) 10,0 /+10,0 tám./
         1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások kiadása 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  166. (1301. sz. jav. - 1.mell. X. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2313.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
     1  Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány
        támogatása [ 350,0] 550,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 350,0] 550,0 /+200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1208. (717. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2314.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
     2  Segítő Jobb Alapítvány támogatása [ 250,0] 500,0 /+250,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 250,0] 500,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1207. (721. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2315.  Halász János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
    5  Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása 25,0 /+25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3053. (751. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2316.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
     7  Hajléktalanokért Alapítvány támogatása [ 50,0] 250,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 250,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1197. (710. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2317.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
     8  Mocsári Lajos Alapítvány támogatása [ 60,0] 120,0 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 60,0] 120,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1209. (720. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2318.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
     10  Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása[ 380,0] 680,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 380,0] 680,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  241. (711. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2319.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
         13  Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása 50,0 /+50,0 tám./
               1  Működési költségvetés
                   5  Egyéb működési célú támogatások,
                       kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1211. (716. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/716. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2320.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    17  Köztestületek támogatása
     1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 152,8] 215,0 /+62,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 152,8] 215,0 /+62,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1313. (571. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2321.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    17  Köztestületek támogatása
     2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 60,5] 85,0 /+24,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 60,5] 85,0 /+24,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  592. (577. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/577. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2322.  Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 19. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
     1  Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás [11 309,0] 22 618,0

/+11309,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[11 309,0] 22 618,0 /+11309,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2414. (986. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/986. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2323.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     1  Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos
 Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 58,1] 75,0 /+16,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 58,1] 75,0 /+16,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  565. (1712. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2331. (1712.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2340. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2345. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 4.jcs), 2349. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2352. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2324.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, Selmeczi Gabriella, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és
Szűcs Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     1  Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos
         Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 58,1] 80,0 /+21,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 58,1] 80,0 /+21,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  544. (293. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2325.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 20. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     1  Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos
        Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 58,1] 72,6 /+14,5 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 58,1] 72,6 /+14,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2522. (229. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2326.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 20. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
        1  Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos
            Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 58,1] 75,0 /+16,9 tám./
          1  Működési költségvetés
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 58,1] 75,0 /+16,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  78. (224. sz. jav. - 1.mell. I. 8.cím), 2328. (224. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2339. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2342. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

4.jcs), 2348. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2354. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2327.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     1  Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi
        Szövetsége támogatása [ 58,1] 79,3 /+21,2 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 58,1] 79,3 /+21,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  567. (1713. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2330. (1713.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2337. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2341. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 4.jcs), 2347. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2351. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2328.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 20. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
         támogatása [ 134,3] 173,3 /+39,0 tám./
         1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,3] 173,3 /+39,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  78. (224. sz. jav. - 1.mell. I. 8.cím), 2326. (224. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2339. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2342. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

4.jcs), 2348. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2354. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2329.  Herényi Károly, Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
    támogatása [ 134,3] 180,0 /+45,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,3] 180,0 /+45,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  113. (1745. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2330.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása [ 134,3] 183,3

/+49,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,3] 183,3 /+49,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  567. (1713. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2327. (1713.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2337. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2341. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 4.jcs), 2347. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2351. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2331.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
         támogatása [ 134,3] 173,3 /+39,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,3] 173,3 /+39,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  565. (1712. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2323. (1712.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2340. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2345. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 4.jcs), 2349. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2352. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2332.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
         támogatása [ 134,3] 138,0 /+3,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,3] 138,0 /+3,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2334. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs),
2343. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2355. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2364. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2365. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs), 2736. (137. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2333.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos, Szalai Annamária és
Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 2.
jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
        támogatása [ 134,3] 184,3 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 134,3] 184,3 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  541. (291. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2334.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
        Szövetsége támogatása [ 117,8] 121,4 /+3,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 121,4 /+3,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2332. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs),
2343. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2355. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2364. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2365. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs), 2736. (137. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2335.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos, Szalai
Annamária, Nagy Kálmán és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása [ 117,8]

160,8 /+43,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 160,8 /+43,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  542. (294. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2336.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
        Szövetsége támogatása [ 117,8] 177,8 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 177,8 /+60,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2380. (24. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2337.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
 Szövetsége támogatása [ 117,8] 160,8 /+43,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 160,8 /+43,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  567. (1713. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2327. (1713.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2330. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2341. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 4.jcs), 2347. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2351. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2338.  Lezsák Sándor, Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
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     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
     Szövetsége támogatása [ 117,8] 160,0 /+42,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 160,0 /+42,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  116. (1746. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1746. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2339.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 20. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása [ 117,8]

152,1 /+34,3 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 152,1 /+34,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  78. (224. sz. jav. - 1.mell. I. 8.cím), 2326. (224. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2328. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2342. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

4.jcs), 2348. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2354. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2340.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
        támogatása [ 117,8] 152,0 /+34,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 117,8] 152,0 /+34,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  565. (1712. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2323. (1712.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2331. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2345. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 4.jcs), 2349. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2352. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2341.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     4  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 158,6] 216,5

/+57,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 158,6] 216,5 /+57,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  567. (1713. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2327. (1713.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2330. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2337. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 3.jcs), 2347. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2351. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
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- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2342.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 20. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     4  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 158,6] 204,6

/+46,0 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 158,6] 204,6 /+46,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  78. (224. sz. jav. - 1.mell. I. 8.cím), 2326. (224. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2328. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2339. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

3.jcs), 2348. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2354. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2343.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     4  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 158,6] 161,2

/+2,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 158,6] 161,2 /+2,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2332. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs),
2334. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2355. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2364. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2365. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs), 2736. (137. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2344.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Juhos Ka-
talin, dr. Mátrai Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs
Lajos, Szalai Annamária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
fejezet 10. cím 20. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     4  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
         támogatása [ 158,6] 218,6 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 158,6] 218,6 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  543. (286. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2345.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     4  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 158,6] 204,6

/+46,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 158,6] 204,6 /+46,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  565. (1712. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2323. (1712.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2331. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2340. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 3.jcs), 2349. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs), 2352. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2346.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     4  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 158,6] 218,6

/+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 158,6] 218,6 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2381. (23. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/23. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2347.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     5  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása

[ 8,1] 11,1 /+3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 8,1] 11,1 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  567. (1713. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2327. (1713.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2330. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2337. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 3.jcs), 2341. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2351. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2348.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 20. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     5  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
        Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 8,1] 10,5 /+2,4 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 8,1] 10,5 /+2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  78. (224. sz. jav. - 1.mell. I. 8.cím), 2326. (224. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2328. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2339. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc

3.jcs), 2342. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2354. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2349.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
       5  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
          Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 8,1] 10,5 /+2,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 8,1] 10,5 /+2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  565. (1712. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2323. (1712.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2331. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2340. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 3.jcs), 2345. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2352. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 6.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2350.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós és dr. Szabó Erika képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 5. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     5  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
        Érdekvédelmi Szövetsége támogatása [ 8,1] 12,1 /+4,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 8,1] 12,1 /+4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  547. (290. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2351.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
       6  Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti
           támogatása [ 51,6] 65,0 /+13,4 tám./
        1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 51,6] 65,0 /+13,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  567. (1713. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2327. (1713.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2330. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2337. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

20.alc 3.jcs), 2341. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2347. (1713. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2352.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     6  Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti
         támogatása [ 51,6] 61,4 /+9,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,6] 61,4 /+9,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  565. (1712. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2323. (1712.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2331. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2340. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím
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20.alc 3.jcs), 2345. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2349. (1712. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2353.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím
20. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     6  Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása[ 51,6] 91,7

/+40,1 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,6] 91,7 /+40,1 kiad./
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 50,0 /+50,0 kiad./

28,7 tám.
   1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,7] 78,7 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  299. (1493. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2354.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 20. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     6  Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti
         támogatása [ 51,6] 61,4 /+9,8 tám./
  1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 51,6] 61,4 /+9,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  78. (224. sz. jav. - 1.mell. I. 8.cím), 2326. (224. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs), 2328. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs), 2339. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc
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3.jcs), 2342. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2348. (224. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 5.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2355.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     7  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 197,2] 233,0 /+35,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 197,2] 233,0 /+35,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2332. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs),
2334. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2343. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2364. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2365. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs), 2736. (137. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2356.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     7  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 197,2] 254,4 /+57,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 197,2] 254,4 /+57,2 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  566. (1710. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2362. (1710.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2368. (1710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2357.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     7  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 197,2] 269,2 /+72,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 197,2] 269,2 /+72,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  571. (1711. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2363. (1711.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2366. (1711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2358.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, Szűcs Lajos, Szalai
Annamária és Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10.
cím 20. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
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     7  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 197,2] 270,2 /+73,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 197,2] 270,2 /+73,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  546. (292. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2359.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     7  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 197,2] 257,2 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 197,2] 257,2 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2379. (22. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2360.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása[ 28,7] 38,7 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,7] 38,7 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2384. (62. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2361.  Varga Mihály, Horváthné Stukics Erzsébet, Harrach Péter, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 8. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása[ 28,7] 40,7 /+12,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,7] 40,7 /+12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  548. (288. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2362.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása[ 28,7] 37,0 /+8,3 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,7] 37,0 /+8,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  566. (1710. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2356. (1710.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2368. (1710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2363.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete
         támogatása [ 28,7] 39,1 /+10,4 tám./
        1  Működési költségvetés
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,7] 39,1 /+10,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  571. (1711. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2357. (1711.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2366. (1711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2364.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása[ 28,7] 33,0 /+4,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,7] 33,0 /+4,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2332. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs),
2334. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2343. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2355. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2365. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs), 2736. (137. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2365.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 215,0] 265,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 215,0] 265,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2332. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs),
2334. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2343. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2355. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2364. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2736. (137. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2366.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 215,0] 297,5 /+82,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 215,0] 297,5 /+82,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  571. (1711. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2357. (1711.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2363. (1711. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2367.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László, dr. Tiba István, Szalai Annamária és Nagy Kál-
mán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 215,0] 281,2 /+66,2 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 215,0] 281,2 /+66,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1267. (568. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2368.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20.
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 215,0] 281,2 /+66,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 215,0] 281,2 /+66,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  566. (1710. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2356. (1710.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2362. (1710. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2369.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     12  Árpádházi Szent Margit Szeretetszolgálat Alapítvány
          támogatása 20,0 /+20,0 tám./

 Megjegyzés: A mód. indítvány kiadási előirányzatát is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3027. (148. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2370.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     12 Rákóczifalva idősek otthona támogatása 32,0 /+32,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,0 /+32,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1940. (1413. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2371.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
    12 Rákóczifalva idősek otthona építésére nyújtott
         támogatás 110,0 /+110,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 /+110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1902. (1422. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2372.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Társadalmi szervezetek támogatása
     12 Tiszavárkony ravatalozó felújítása 4,0 /+4,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 /+4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1916. (1419. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2373.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 22. al-
cím elhagyását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     22  Tartalék [ 20,0] 12,5 /-7,5 kiad./

[ 20,0] 12,5 /-7,5 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2651. (897. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 20 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2374.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     22  Tartalék [ 20,0] 5,0 /-15,0 kiad./

[ 20,0] 5,0 /-15,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1580. (1545. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2375.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet
10. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     22  Tartalék [ 20,0] 5,0 /-15,0 kiad./

[ 20,0] 5,0 /-15,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2806. (730. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 5.jcs új3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/730. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2376.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 22.
alcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     22  Tartalék [ 20,0] 5,5 /-14,5 kiad./

[ 20,0] 5,5 /-14,5 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2722. (849. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs),
2744. (849. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc új1. jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2377.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     22  Tartalék [ 20,0] 6,2 /-13,8 kiad./

[ 20,0] 6,2 /-13,8 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2600. (1051. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2378.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 22.
alcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     22  Tartalék [ 20,0] 18,0 /-2,0 kiad./

[ 20,0] 18,0 /-2,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1637. (1674. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 10jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2379.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 11. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  11  GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    3  Különféle jogcímen adott térítések
     3  Terhességmegszakítás [1 200,0] 1 140,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2359. (22. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2380.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 11. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  11  GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    3  Különféle jogcímen adott térítések
     3  Terhességmegszakítás [1 200,0] 1 140,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2336. (24. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2381.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 11. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  11  GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    3  Különféle jogcímen adott térítések
     3  Terhességmegszakítás [1 200,0] 1 140,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2346. (23. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/23. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2382.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 11. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  11  GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    3  Különféle jogcímen adott térítések
     3  Terhességmegszakítás [1 200,0] 1 140,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1356. (63. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új9.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2383.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font Sándor
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  11  GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    3  Különféle jogcímen adott térítések
     3  Terhességmegszakítás [1 200,0] 1 100,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2294. (219. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2384.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 11. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  11  GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    3  Különféle jogcímen adott térítések
     3  Terhességmegszakítás [1 200,0] 1 190,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2360. (62. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2385.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [5 014,8] 4 809,6 /-205,2 tám./
        1  Működési költségvetés 753,7 bev.
           1  Személyi juttatások [3 140,5] 2 979,9 /-160,6 kiad./
           2   Munkaadókat terhelő járulékok [ 982,3] 930,9 /-51,4 kiad./
          3  Dologi kiadások [1 231,9] 1 238,7 /+6,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2392. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc), 2396.
(1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2420. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 7.cím), 2444. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 12.cím) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2386.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1.
cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [5 014,8] 4 594,8 /-420,0 tám./
        1  Működési költségvetés 753,7 bev.
           1  Személyi juttatások [3 140,5] 2 820,5 /-320,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 982,3] 882,3 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1369. (583. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs),
2394. (583. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2387.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [5 014,8] 4 514,8 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 753,7 bev.
           1  Személyi juttatások [3 140,5] 2 765,5 /-375,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 982,3] 857,3 /-125,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1566. (1049. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1049. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2388.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 2. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Felügyeletek
    1  Szerencsejáték Felügyelet
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 695,8] 625,8 /-70,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 221,3] 191,3 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  835. (788. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új73.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2389.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 2. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Felügyeletek
    1  Szerencsejáték Felügyelet
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 695,8] 660,8 /-35,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 221,3] 215,3 /-6,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  831. (787. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új70.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/787. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2390.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 2. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Felügyeletek
    1  Szerencsejáték Felügyelet
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 695,8] 677,8 /-18,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 221,3] 216,3 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal kapcsolatban a bevételi előirányzatot is módosítani szüksé-
ges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  834. (785. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új72.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/785. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2391.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 2. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Felügyeletek
    1  Szerencsejáték Felügyelet
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 695,8] 635,8 /-60,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 221,3] 202,3 /-19,0 kiad./
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Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  833. (786. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új71.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2392.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 2. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Felügyeletek
    1  Szerencsejáték Felügyelet
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 695,8] 658,9 /-36,9 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 221,3] 209,5 /-11,8 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 36,9] 85,6 /+48,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2385. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím), 2396. (1771.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2420. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 7.cím), 2444. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 12.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2393.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 2. cím
1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  2  Felügyeletek
    1  Szerencsejáték Felügyelet
        1  Működési költségvetés 3 970,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 695,8] 655,8 /-40,0 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 221,3] 216,3 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2088. (1664. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 9. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2394.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5.
cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 267,6 /-2080,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 132,0 /-1510,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 399,2 /-490,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1369. (583. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs),
2386. (583. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2395.  Mécs Imre és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 59 307,6 /-40,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           3  Dologi kiadások [11 030,2] 10 990,2 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2721. (1707. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2396.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 56 724,2 /-2623,4 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 32 467,5 /-2174,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 193,4 /-695,8 kiad./
          3  Dologi kiadások [11 030,2] 11 277,1 /+246,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2385. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím), 2392. (1771.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc), 2420. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 7.cím), 2444. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 12.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2397.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 547,6 /-1800,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 292,0 /-1350,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 439,2 /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1583. (739. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2398.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 847,6 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 517,0 /-1125,0 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 514,2 /-375,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1516. (1361. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2399.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 58 091,6 /-1256,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 700,0 /-942,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 575,2 /-314,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  346. (564. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 26.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2400.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 113,2 /-2234,4 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 32 942,0 /-1700,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 354,8 /-534,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím),
2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. -

1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2401.  Dr. Gyimesi József és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 58 347,6 /-1000,0 tám./
       1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 887,0 /-755,0 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 644,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2828. (830. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,



- 1245 -

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2402.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 847,6 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 517,0 /-1125,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 514,2 /-375,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1545. (1358. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2403.  Németh Zsolt és dr. Illés Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 113,2 /-2234,4 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 32 942,0 /-1700,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 354,8 /-534,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1801. (1656. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2404.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 347,6 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 142,0 /-1500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 389,2 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2245. (1573. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2405.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módo-
sítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 113,2 /-2234,4 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 32 942,0 /-1700,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 354,8 /-534,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1042. (1022. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 5.jcs 3.jc),
1090. (1022. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1022. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2406.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 5. cím módosítását javasolják:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 60 847,6 /+1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           3  Dologi kiadások [11 030,2] 12 530,2 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1111. (316. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2407.  Dr. Gógl Árpád, Balsay István és Schmidt Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 347,6 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 142,0 /-1500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 389,2 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2284. (912. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/912. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2408.  Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Márton Attila, Pálfi István és dr. Vitányi István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 57 113,2 /-2234,4 tám./
      1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 32 942,0 /-1700, kiad./
      2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 354,8 /-534,4 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  298. (829. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1561.
(829. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs), 2419. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2898. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím),
2954. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2409.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5.
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [59 347,6] 58 347,6 /-1000,0 tám./
    1  Működési költségvetés 244,0 bev.
           1  Személyi juttatások [34 642,0] 33 867,0 /-775,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [10 889,2] 10 644,2 /-245,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1374. (1649. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2410.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6.
cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 29 395,6 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
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           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 342,9 /-1510,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 151,5 /-490,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1370. (584. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2411.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 29 395,6 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 332,9 /-1520,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 161,5 /-480,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1407. (1290. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2412.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 29 158,6 /-2237,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 152,9 /-1700,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 104,5 /-537,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
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(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím),
2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. -

1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2413.  Németh Zsolt, Potápi Árpád és Balla Mihály Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 29 158,6 /-2237,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 152,9 /-1700,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 104,5 /-537,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  344. (565. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 25.jcs), 1301.
(565. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2414.  Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 20 086,6 /-11309,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 9 852,9 /-8000,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 2 332,5 /-3309,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2322. (986. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 19.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/986. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2415.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítá-
sát javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 29 395,6 /-2000,0 tám./
       1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 332,9 /-1520,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 161,5 /-480,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1560. (863. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/863. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2416.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 30 195,6 /-1200,0 tám./
   1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 940,9 /-912,0 kiad./
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           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 353,5 /-288,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1805. (1684. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2417.  Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 30 595,6 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           3  Dologi kiadások [9 307,4] 8 507,4 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  960. (235. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2418.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6.
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 30 395,6 /-1000,0 tám./
1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 17 097,9 /-755,0 kiad./
        2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 396,5 /-245,0 kiad./



- 1253 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2698. (1652. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc új 15jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2419.  Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Márton Attila, Pálfi István és dr. Vitányi István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 395,6] 29 158,6 /-2237,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 885,9 bev.
           1  Személyi juttatások [17 852,9] 16 152,9 /-1700,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 641,5] 5 104,5 /-537,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  298. (829. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1561.
(829. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs), 2408. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2898. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím),
2954. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2420.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 7. cím mó-
dosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  7  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
        1  Működési költségvetés 8 206,0 bev.
           1  Személyi juttatások [4 042,0] 3 860,5 /-181,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 349,4] 1 291,3 /-58,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [2 320,7] 2 560,3 /+239,6 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2385. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím), 2392. (1771.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc), 2396. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2444. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 12.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2421.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 966,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 404,4 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2065. (1125. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2422.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 2 006,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 444,4 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2696. (311. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2423.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 966,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 404,4 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  391. (1312. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2424.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 989,8 /-26,2 tám./
      1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 428,2 /-26,2 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1621. (1678. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1678. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2425.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím
1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 968,0 /-48,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 406,4 /-48,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2052. (1667. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1667. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2426.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 986,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 424,4 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2643. (1248. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2427.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9.
cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 966,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 404,4 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2798. (591. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs új13jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2428.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 1. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 976,0 /-40,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 414,4 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2041. (867. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2429.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 987,0 /-29,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 425,4 /-29,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2582. (1050. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1050. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2430.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 986,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 424,4 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2125. (365. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2431.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 966,0 /-50,0 tám./
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        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 404,4 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1398. (1217. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új43 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2432.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 9. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 986,0 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés 22,3 bev.
           3  Dologi kiadások [ 454,4] 424,4 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2586. (738. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2433.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 290,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 021,4 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1843. (689. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 19jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2434.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 2 040,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 271,4 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  727. (694. sz. jav. - 1.mell. XI. 7.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2435.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 690,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 421,4 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2821. (703. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2436.  Parragh Dénes és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 9. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 290,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 021,4 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1400. (1511. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 45jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2437.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 778,0 /-12,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 509,4 /-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2221. (684. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2438.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 290,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 021,4 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1757. (685. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2439.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 421,0 /-369,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 152,4 /-369,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1776. (793. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/793. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2440.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
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    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 730,0 /-60,0 tám./
       1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 461,4 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1838. (701. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2441.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2. alcím
módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 690,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 421,4 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2296. (686. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 75.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2442.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 9. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 340,0 /-450,0 tám./
   1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 071,4 /-450,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2646. (913. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 14 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/913. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2443.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság
    2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 1 269,0 /-521,0 tám./
        1  Működési költségvetés 2 640,0 bev.
           3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 000,4 /-521,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1763. (794. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/794. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2444.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. cím mó-
dosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  12  Magyar Államkincstár [18 791,9] 18 093,9 /-698,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 931,9 bev.
           1  Személyi juttatások [11 320,2] 10 737,2 /-583,0 kiad./
        2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 824,6] 3 638,0 /-186,6 kiad./
         3  Dologi kiadások [5 100,4] 5 172,0 /+71,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2385. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 1.cím), 2392. (1771.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc), 2396. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2420. (1771. sz. jav. - 1.mell. XXII. 7.cím) pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2445.  Vígh Ilona képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 1. alcím
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      2  Egyéb beruházások
       6  Körösszögi határátkelőhely 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  320. (741. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2446.  Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 13. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím fel-
vételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      2  Egyéb beruházások
        6 Létavértesi határátkelőhely 800,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  310. (1410. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2447.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      2  Egyéb beruházások
       13  Mecseki Uránércbánya bezárása 340,0 /+340,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 340,0 /+340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1336. (1740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 1.jcs), 1402.
(1740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc 20.jcs), 2448. (1740. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc új31.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2448.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím-csoport felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     31  Uránércbánya hosszútávú környezeti
            kárelhárítás 500,0 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1336. (1740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 1.jcs), 1402.
(1740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc 20.jcs), 2447. (1740. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 2.jcs új13.jc) pontjaiban foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2449.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 13. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
        feltételeinek biztosítása [ 400,0] 200,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2870. (1216. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs új5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2450.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
         feltételeinek biztosítása [ 400,0] 200,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  254. (856. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs), 2590. (856.

sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2451.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása [ 400,0]

250,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 250,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2605. (1583. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2452.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 3. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
        feltételeinek biztosítása [ 400,0] 146,0 /-254,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 146,0 /-254,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1734. (1671. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2453.  Dr. Latorcai János és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 13. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása [ 400,0]

150,0 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 150,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1044. (1509. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2454.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása [ 400,0]

200,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1511. (1582. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 27.alc) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2455.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása [ 400,0]

200,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1512. (1581. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 27.alc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2456.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
         feltételeinek biztosítása [ 400,0] 322,0 /-78,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 322,0 /-78,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1841. (784. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/784. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2457.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 13. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása [ 400,0]

200,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2755. (520. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 19.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2458.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 3. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Védelmi felkészítés előirányzatai
     2  Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
         feltételeinek biztosítása [ 400,0] 180,0 /-220,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 400,0] 180,0 /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2070. (884. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/884. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2459.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Fejezeti tartalék
     1  Fejezeti általános tartalék [ 690,2] 232,2 /-458,0 kiad./

[ 690,2] 232,2 /-458,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2234. (1101. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2460.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Fejezeti tartalék
     1  Fejezeti általános tartalék [ 690,2] 179,2 /-511,0 kiad./

[ 690,2] 179,2 /-511,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1998. (1105. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2461.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Fejezeti tartalék
     1  Fejezeti általános tartalék [ 690,2] 5,2 /-685,0 kiad./

[ 690,2] 5,2 /-685,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím),
2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím

3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2462.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 10.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Fejezeti tartalék
     1  Fejezeti általános tartalék [ 690,2] 454,2 /-236,0 kiad./

[ 690,2] 454,2 /-236,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2000. (966. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2463.  Boldvai László és dr. Soós Győző képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 13. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Fejezeti tartalék
     1  Fejezeti általános tartalék [ 690,2] 570,2 /-120,0 tám./

[ 690,2] 570,2 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  95. (20. sz. jav. - 1.mell. V. 1.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2464.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 456,7 /-793,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1792. (1274. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2465.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 250,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1851. (1485. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2466.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 650,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1608. (1448. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2467.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 450,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  475. (280. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 1270.
(280. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc), 2174. (280. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 2.jcs), 2723. (280. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím

6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2468.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Kuzma László képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 450,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1259. (387. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc), 2173. (387.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2469.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
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    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 489,0 /-761,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2247. (1110. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2470.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Gyapay Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 613,0 /-637,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1781. (1099. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2471.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 913,0 /-337,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2016. (1103. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2472.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 682,0 /-568,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1975. (1121. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2473.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 464,0 /-786,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2616. (883. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/883. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2474.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 450,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1320. (1019. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím), 2011. (1019. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2475.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 796,0 /-454,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2077. (1392. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2476.  Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 500,0 /-750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1442. (989. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/989. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2477.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 926,0 /-324,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2076. (1384. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2478.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 250,0 /-1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  293. (1213. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1390.
(1213. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új39 jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2479.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 450,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2575. (515. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2480.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 650,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1553. (817. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2481.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 650,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1552. (816. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2482.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 610,9 /-639,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1831. (1256. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2483.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 712,0 /-538,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2023. (1269. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2484.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 530,0 /-720,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2015. (1350. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2485.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
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    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 507,0 /-743,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1551. (768. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/768. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2486.  Dr. Dancsó József, Kékkői Zoltán József, dr. Ódor Ferenc és Tóth István képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  14  Vállalkozások folyó támogatása
    2  Egyedi támogatások
     2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 250,0] 2 450,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1061. (1043. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2487.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 15. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
   15  Fogyasztói árkiegészítés [114 000,0] 111 000,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  979. (86. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 2489.
(86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 16.cím 2.alc), 3273. (86. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3342. (86. sz. jav. - 8.mell. II. 1. előir) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2488.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 15. cím módo-
sítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
   15  Fogyasztói árkiegészítés [114 000,0] 117 000,0 /+3000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2489.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 16. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  16  Lakástámogatások
     2  Egyéb lakástámogatások [119 951,3] 115 951,3 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  979. (86. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 2487.
(86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 15.cím), 3273. (86. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3342. (86. sz. jav. - 8.mell. II. 1. előir) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2490.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 16. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  16  Lakástámogatások
     2  Egyéb lakástámogatások [119 951,3] 127 700,0 /+7748,7 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  97. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 98. (93. sz. jav. - 1.mell.

VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 119. (93. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 15.alc), 120. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII. 1.cím), 122. (93. sz. jav. - 1.mell. VIII.

3.cím 1.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet.

2491.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 16.
cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  16  Lakástámogatások
    3  Első lakáshoz jutás támogatása 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1453. (603. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/603. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2492.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím elhagyását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    [1  Vegyes kiadások]
     [13  Rendkívüli beruházási tartalék] [ 900,0] /-900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1595. (813. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/813. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2493.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
       13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 430,0 /-470,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2066. (1387. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2494.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     [13  Rendkívüli beruházási tartalék] [ 900,0] /-900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  841. (1406. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 2087.
(1406. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2495.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     [13  Rendkívüli beruházási tartalék] [ 900,0] /-900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2191. (985. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2620.
(985. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2496.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     [13  Rendkívüli beruházási tartalék] [ 900,0] /-900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1594. (815. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2497.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. al-
cím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     [13  Rendkívüli beruházási tartalék] [ 900,0] /-900,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  843. (1480. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 2040.
(1480. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2498.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 13. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 48,0 /-852,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2002. (1020. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1020. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2499.  Hadházy Sándor, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 504,0 /-396,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2079. (1385. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2500.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1.
alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 400,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2266. (1591. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2501.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím
1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 400,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  786. (818. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 1.alc új 7jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/818. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2502.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. al-
cím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 60,0 /-840,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1607. (1447. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2503.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1.
alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 200,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2055. (1592. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2504.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím
13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 50,0 /-850,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2082. (886. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/886. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2505.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím
13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  17  Egyéb költségvetési kiadások
    1  Vegyes kiadások
     13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 320,0 /-580,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2835. (888. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/888. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2506.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Vállalkozások költségvetési befizetései
     1  Társasági adó [464 700,0] 468 700,0 /+4000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2525. (1724. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 2541.
(1724. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2507.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Vállalkozások költségvetési befizetései
     1  Társasági adó [464 700,0] 459 900,0 /-4800,0 bev./

Indokolás: Lásd a T/5601/1756. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2508.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 19. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Vállalkozások költségvetési befizetései
     5  Játékadó-bevétel [64 005,0] 65 505,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1049. (275. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc),
2521. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 2540. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 2.alc), 2543. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII.

20.cím 3.alc), 2549. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2509.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 19. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  19  Vállalkozások költségvetési befizetései
     6  Egyszerűsített vállalkozói adó [54 500,0] 56 000,0 /+1500,0 bev./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2133. (19. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc új31.jcs),
2664. (19. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új26.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2510.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 894 984,4 /+1684,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3417. (191. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2511.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1.
alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 993 467,0 /+100167,0 bev./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3145. (412. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. -

3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d)

fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
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(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2512.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1895 300,0 /+2000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1530. (179. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2513.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 894 047,2 /+747,2 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1014. (182. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 7.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2514.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1895 121,8 /+1821,8 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3406. (200. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2515.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 895 200,0 /+1900,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1031. (181. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 13.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2516.  Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 897 800,0 /+4500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  438. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 1.jc), 442.
(170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 2.jcs 3.jc), 446. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 1.jc), 448. (170. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc

3.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2517.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1901 455,9 /+8155,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1416. (169. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2518.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
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     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 924 473,0 /+31173,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3410. (192. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2519.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 895 300,0 /+2000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1523. (178. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2520.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 893 400,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2730. (205. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2521.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 922 600,0 /+29300,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1049. (275. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc),
2508. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 2540. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 2.alc), 2543. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII.

20.cím 3.alc), 2549. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2522.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1893 314,5 /+14,5 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2325. (229. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2523.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1893 800,0 /+500 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  725. (227. sz. jav. - 1.mell. XI. 6.cím 1.alc új 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2524.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 894 700,0 /+1400,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  383. (232. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 2.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2525.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1918 300,0 /+25000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2506. (1724. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 1.alc), 2541.
(1724. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 2.alc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2526.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 900 879,3 /+7579,3 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3411. (193. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2527.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 894 359,0 /+1059,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3408. (198. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2528.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 893 400,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2720. (206. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2529.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 896 737,0 /+3437,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3412. (194. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2530.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 926 618,0 /+33318,0 bev./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3419. (201. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2531.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 894 700,0 /+1400,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  393. (231. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 9.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2532.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 894 403,8 /+1103,8 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3414. (199. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2533.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 893 400,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2738. (207. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 22.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2534.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 962 184,9 /+68884,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3404. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc),
3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz.

jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc

1.jcs 10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2535.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 907 883,1 /+14583,11 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3422. (196. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2536.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 897 598,5 /+4298,5 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3403. (195. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2537.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1 893 400,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1133. (150. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc új 29.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2538.  Dr. Gál Zoltán és dr. Világosi Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1893 300,0] 1893 600,0 /+300,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  774. (85. sz. jav. - 1.mell. XI. 13.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2539.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     1  Általános forgalmi adó [1 893 300,0] 1 902 700,0 /+9 400,0 bev./

Indokolás: Lásd a T/5601/1752. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2540.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 2. alcím módosítását javasolják:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     2  Jövedéki adó [661 000,0] 671 500,0 /+10500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1049. (275. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc),
2508. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 2521. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 2543. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII.

20.cím 3.alc), 2549. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2541.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     2  Jövedéki adó [661 000,0] 667 000,0 /+6000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2506. (1724. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 1.alc), 2525.
(1724. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2542.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     2  Jövedéki adó [661 000,0] 655 000,0 /-6000,0 bev./

Indokolás: Lásd a T/5601/1755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2543.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 20. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  20  Fogyasztáshoz kapcsolt adók
     3  Fogyasztási-, regisztrációs adó [61 800,0] 63 300,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1049. (275. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc),
2508. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 2521. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 2540. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII.

20.cím 2.alc), 2549. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2544.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  21  Lakosság költségvetési befizetései
     1  Személyi jövedelemadó [1038 103,5] 1014 703,5 /-23400,0 bev./

Indokolás: Lásd a T/5601/1757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2545.  Vitányi Iván és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  21  Lakosság költségvetési befizetései
     1  Személyi jövedelemadó [1038 103,5] 1038 163,5 /+60,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  80. (67. sz. jav. - 1.mell. I. 10.cím 2.alc) pontjában fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2546.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János, Pettkó András, Püski András, Karsai Péter és
dr. Kelemen András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. al-
cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  21  Lakosság költségvetési befizetései
     1  Személyi jövedelemadó [1038 103,5] 1083 044,7 /+44941,2 bev./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  854. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 857.
(211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 859. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 861. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 870. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 874. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 885. (211. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 887. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 893. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 902. (211.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 913. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2547.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  21  Lakosság költségvetési befizetései
     1  Személyi jövedelemadó [1038 103,5] 1 046 272,0 /+8168,5 bev./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3263. (98. sz. jav. - 4.mell. előir.), 3264. (98. sz. jav. -

4.mell. A) előir.), 3266. (98. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 3274. (98. sz. jav. - 4.mell. B) II.), 3276. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir), 3279.
(98. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2548.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 21. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  21  Lakosság költségvetési befizetései
     1  Személyi jövedelemadó [1038 103,5] 1 038 453,5 /+350,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  984. (112. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2549.  Varga Mihály, Glattfelder Béla, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József, dr.
Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Tamás,
Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György és Czerván György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 21. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  21  Lakosság költségvetési befizetései
     4  Lakossági illetékek [85 950,0] 98 950,0 /+13000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1049. (275. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc),
2508. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 2521. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 2540. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII.

20.cím 2.alc), 2543. (275. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2550.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 22. cím 1. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  22  Egyéb költségvetési bevételek
    1  Vegyes bevételek
     8  Egyéb vegyes bevételek [4 550,0] 7 550,0 /+3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2. (91. sz. jav. - 14.§ új (4)), 2907. (91. sz. jav. - 1.mell.

XXV. 3.cím), 2935. (91. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2551.  Font Sándor és Balogh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 23. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Költségvetési befizetések
     1  Központi költségvetési szervek [21 800,0] 22 021,0 /+221,0 bev./

 Megjegyzés: A törvényjavaslat indokolása szerint az Szj.F. befizetése a XXII/22/1/8. előirányzat
csoportban található.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1. (166. sz. jav. - 14.§ (3)), 84. (166. sz. jav. - 1.mell. I. 12.cím

1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2552.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 23. cím 3.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Költségvetési befizetések
    3  Elkülönített állami pénzalapok befizetései
     6  Munkaerőpiaci Alap [68 000,0] 69 057,4 /+1057,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1786. sz. jav. - 67.§ (6)), 3365. (1786. sz. jav. - 9.mell.

LXIII. 1.cím), 3369. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 7.alc), 3370. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 3372. (1786. sz. jav. -

9.mell. LXIII. 22.cím), 3373. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 23.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2553.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 25. cím 1. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  25  Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések
    1  Családi támogatások
     1  Családi pótlék és iskoláztatási támogatás [187 536,8] 188 148,8 /+612,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  65. (1709. sz. jav. - 100.§ 1998. évi LXXXIV.11.§ (1))

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2554.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
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     1  Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására[162 155,9] 168 096,7
/+5940,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2559. (1781. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2555.  Szabó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 147 725,3 /-7000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  25. (89. sz. jav. - 49.§ (1) új31.), 540. (89. sz. jav. - 1.mell. X.

8.cím új 5.alc 1.jcs.), 954. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23.jcs.), 1408. (89. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 3313. (89.

sz. jav. - 5.mell. új 23.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2556.  Dr. Gál Zoltán és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 151 167,3 /-3558,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  619. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 629. (118. sz.

jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 633. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 635. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 641. (118. sz. jav. -

1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 644. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 651. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 656. (118. sz. jav. - 1.mell.

XI. 5.cím 9.alc), 660. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 663. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 672. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 12.alc), 677. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 680. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 687. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 15.alc), 693. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 698. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 699. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 18.alc), 705. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 710. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 711. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 21.alc), 715. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 719. (118. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 722. (118. sz. jav. - 1.mell. XI.

5.cím 24.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2557.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 154 645,3 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  94. (143. sz. jav. - 1.mell. IV. 1.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2558.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
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  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 154 615,3 /-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1508. (130. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 14.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2559.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 144 607,9 /-10117,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2554. (1781. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2560.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 154 594,1 /-131,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3070. (144. sz. jav. - 1.mell. XXX. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2561.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 154 203,9 /-521,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  96. (145. sz. jav. - 1.mell. V. 1.cím) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2562.  Dr. Gógl Árpád és dr. Mátrai Márta képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
     2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[154 725,3] 155 225,3 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1070. (923. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/923. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2563.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXII. fejezet 30. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  30  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
    1  Osztalékbevételek
     1  ÁPV Rt. által fizetett osztalék [18 500,0] 6 500,0 /-12000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3427. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 1. új d)), 3428. (540. sz.

jav. - 13.mell. I. 2. a)), 3429. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 2. új c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2564.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
    1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása [3 119,1] 3 032,2 /-
86,9 tám./
        1  Működési költségvetés 55,4 bev.
           1  Személyi juttatások [1 624,7] 1 558,2 /-66,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 519,5] 498,2 /-21,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 789,2] 790,1 /+0,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2565. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 3.alc), 2567.
(1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 4.cím), 2568. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 5.cím), 2569. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 6.cím) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2565.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 1. cím 3.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
    3  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság[ 630,0] 612,2 /-
17,8 tám./
        1  Működési költségvetés 3,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 307,6] 294,1 /-13,5 kiad./
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        2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 101,2] 96,9 /-4,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2564. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 1.alc), 2567.
(1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 4.cím), 2568. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 5.cím), 2569. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 6.cím) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2566.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Homa János és
dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  2  NKÖM Közgyűjtemények [11 485,7] 12 085,7 /+600,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 393,5 bev.
           3  Dologi kiadások [3 693,5] 4 293,5 /+600,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2567.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 4. cím mó-
dosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  4  Örökségvédelmi intézmények [3 629,9] 3 542,6 /-87,3 tám./
        1  Működési költségvetés 249,7 bev.
           1  Személyi juttatások [1 884,3] 1 816,1 /-68,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 598,9] 577,1 /-21,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 083,2] 1 085,9 /+2,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2564. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 1.alc), 2565.
(1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 3.alc), 2568. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 5.cím), 2569. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 6.cím)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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2568.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  5  Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 484,8 tám.
        1  Működési költségvetés 703,4 bev.
           1  Személyi juttatások [ 619,1] 606,6 /-12,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 182,1] 178,1 /-4,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 376,7] 393,2 /+16,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2564. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 1.alc), 2565.
(1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 3.alc), 2567. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 4.cím), 2569. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 6.cím)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2569.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  6  Kulturális Intézetek Igazgatósága [3 083,9] 3 057,2 /-26,7 tám./
        1  Működési költségvetés 286,7 bev.
           1  Személyi juttatások [1 342,8] 1 320,1 /-22,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 247,5] 240,9 /-6,6 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 420,8] 1 423,4 /+2,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2564. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 1.alc), 2565.
(1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 1.cím 3.alc), 2567. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 4.cím), 2568. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 5.cím)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2570.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     2  Múzeumi rekonstrukció [1 550,0] 3 550,0 /+2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 550,0] 3 550,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1177. (313. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2571.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     4  A budapesti Jánoshegyi kilátó felújítása I. ütem 100,0 /+100,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2929. (853. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2572.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     5  A Fővárosi MOM Művelődési Központ rekonstrukciója
        I. ütem 300,0 /+300,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1702. (854. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2573.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvéte-
lével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     7 Pápai Zsinagóga rekonstrukciója 1 367,0 /+1367,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 367,0 /+1367,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  306. (1119. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2574.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     8  Debreceni Csokonai Színház felújítása 5 300,0 /+5300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5 300,0 /+5300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1461. (759. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/759. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2575.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Kulturális tevékenység beruházásai [3 266,0] 4 066,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [3 266,0] 4 066,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2479. (515. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2576.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 11. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Kulturális tevékenység beruházásai [3 266,0] 3 366,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           4  Kormányzati beruházás [3 266,0] 3 366,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  534. (1123. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2577.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12 Nagykörű község, Szadatéri Színpad építése 10,0 /+10,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  814. (1176. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2578.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Visegrádi palota rekonstrukciója [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1204. (1549. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1549. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2579.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     12  Visegrádi palota rekonstrukciója [ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 300,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1202. (1568. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2580.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésu eloirányzatok
    1  Beruházás
      13 Veszprém Petőfi Színház műszaki fejlesztése 906,0 /+906,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 906,0 /+906,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2906. (1106. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2581.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Barlangszínház felújítása, Fertőrákos 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1328. (1026. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1026. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2582.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Egereági templom felújítása 29,0 /+29,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
         4  Kormányzati beruházás 29,0 /+29,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2429. (1050. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1050. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2583.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Gödöllői Grassalkovich Kastély 500,0 /+500,0 tám./

Megjegyzés: a törvényjavaslat szerkezetével összhangban a kiadási előirányzatot is meg kell meg-
határozni.

Indokolás: Lásd a T/5601/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2584.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 Bogádi templom felújítása 27,0 /+27,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 27,0 /+27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3060. (1046. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1046. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2585.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Balatoni Regionális Könyvtár támogatása 1 190,5 /+1190,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 190,5 /+1190,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1185. (976. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2586.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Civil Ház létrehozása Hajdúnánás 30,0 /+30,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 30,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2432. (738. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2587.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       13 Ásotthalom Közösségi Ház 409,0 /+409,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 409,0 /+409,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  246. (1095. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1095. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2588.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Tűztorony megerősítése, Sopron 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2645. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14 jcs),
2882. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2589.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Budavári Mátyás templom rekonstrukciója 5 000,0 /+5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1474. (594. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2590.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  A budapesti Mátyás templom rekonstrukciója 10 036,2 /+10036,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 10 036,2 /+10036,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  254. (856. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs), 2450. (856.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2591.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Pécsi ókeresztény sírkamrák feltárása és
          bemutatása 100,0 /+100,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1343. (1243. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2592.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Szent Mihály templom szerkezeti és műemléki
           állapotfelmérése, a legfontosabb állag- és értékmegőrző
           beavatkozások elvégzése 120,0 /+120,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1025. (1031. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1031. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2593.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím új 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       13 Mátyás templom rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2916. (1378. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2594.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Bocskai téri rekonstrukció, Hajdúböszörmény 1 400,0 /+1400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 400,0 /+1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1140. (736. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2595.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Zalakaros, új művelődési ház építése 376,1 /+376,1 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 376,1 /+376,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  508. (1273. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2596.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       13 Vértessomló művelődési ház korszerűsítése 20,0 /+20,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3009. (1433. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2597.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Vértessomló művelődési ház korszerűsítése 20,0 /+20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2975. (1472. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2598.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       13 Váli Kastély felújítása 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  530. (1437. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2599.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    13 Bocskai téri Református Templom orgona felújítása,
          Hajdúböszörmény 5,0 /+5,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1886. (729. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2600.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    13 Beremendi  templom felújítása 13,8 /+13,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 13,8 /+13,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2377. (1051. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2601.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Ajka Nagy László Vá. Műv. közp. és Városi Könyvtár
          átalakítása, bővítése, rekonstrukciója 526,0 /+526,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 526,0 /+526,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2905. (1100. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2602.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Dunaszekcső Római Katolikus Templom
        tetőfelújítása 11,2 /+11,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 11,2 /+11,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1347. (1572. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2603.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Főtér-rekonstrukció, Hajdúdorog 16,0 /+16,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 16,0 /+16,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1925. (733. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2604.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Egyházi műemlékek rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  517. (1297. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2605.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 Demecser város művelődési háza és könyvtára
rekonstrukciója, Térségi Informatikai Centrum létrehozása 150,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2451. (1583. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2606.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Kemenesaljai Művelődési Központ. Celldömölk
          rekonstrukció 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  358. (1699. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2607.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Hősök Ligete-rehabilitáció, Hajdúnánás 65,0 /+65,0 tám./
        2  Felhalmazási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 65,0 /+65,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1296. (725. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2608.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 Zala megyei Balatoni Múzeum rekonstrukciója 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1233. (1229. sz. jav. - 1.mell. XIV. 6.cím 2.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2609.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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     13  Egyházmegyei szakrális gyűjtemény elhelyezése,
            épületfelújítással 38,0 /+38,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 38,0 /+38,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3056. (1249. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2610.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Szirmabesenyői Szirmay kastély felújítás (I.ütem) 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  363. (801. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/801. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2611.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     13  Egyházi levéltár/Káptalan utca, ingatlan
          rekonstrukció 54,0 /+54,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 54,0 /+54,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1908. (1250. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2612.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Demeter Ervin képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Tokaj Városi és Kistérségi Művelődési Központ
         épületbővítése és rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1080. (797. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2613.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     13  Pécsi Székesegyház rekonstrukciója 780,0 /+780,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 780,0 /+780,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2199. (1251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2614.  Molnár Oszkár, Lenártek András és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Az edelényi Coburg-L. Hullier kastély felújítása 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  226. (808. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/808. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2615.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Pécs, Hittudományi Főiskola - Egyházmegyei Könyvtár,
           Rekonstrukció -berendezés 47,0 /+47,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 47,0 /+47,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1877. (1252. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 10.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2616.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Szombathelyi színház létesítése 786,0 /+786,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 786,0 /+786,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2473. (883. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/883. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2617.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    1  Beruházás
     13 Hiemer-Font-Caraffa műemlék épületegyüttes
         rehabilitációja I. ütem 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozsi költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1103. (1335. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2618.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
        13 Székesfehérvári Hiemer-Caraffa-Pfund tömb
              felújítása 2 500,0 /+2500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2 500,0 /+2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2923. (914. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2619.  Dr. Deutsch Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
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     13  Rózsák tere templom rekonstrukció 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  134. (1207. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2620.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-
csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Tatabánya József Attila Megyei Könyvtár felújítása,
        korszerűsítése 1 000,0 /+1000,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2191. (985. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc), 2495.
(985. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2621.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely
         rekonstrukció, raktárépület bővítés 1 390,0 /+1390,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 390,0 /+1390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  327. (1698. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2622.  Móring József Attila, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Kaposvári Csiky Gergely Színház külső rekonstrukciója és
        Műhelyház bővítés 2 316,0 /+2316,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 2 316,0 /+2316,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  608. (1017. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 1324. (1017. sz. jav.

- 1.mell. XV. 15.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1017. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2623.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ,
     Szombathely rekonstrukció és bővítés 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1161. (1697. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2624.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Bogdásai templom felújítása 7,6 /+7,6 tám./
        2  Felhalmozási kiadások
           4  Kormányzati beruházás 7,6 /+7,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1935. (1044. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1044. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2625.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 Lapáncsai templom felújítása 9,1 /+9,1 tám./
        2  Felhalmozási kiadások
           4  Kormányzati beruházás 9,1 /+9,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  805. (1045. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1045. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2626.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Szatymaz, Művelődési Ház 490,0 /+490,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 490,0 /+490,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  195. (1096. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1096. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2627.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Veszprém Vár. Műv. Közp. rekonstrukció 1 533,0 /+1533,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 533,0 /+1533,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2919. (1104. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2628.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Erdősmecskei katolikus templom
        rekonstrukciója 19,2 /+19,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 19,2 /+19,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  602. (1691. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2629.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Magyarszéki templom rekonstrukciója 2,0 /+2,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 2,0 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1002. (1690. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2630.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Olaszi katolikus templom rekonstrukciója 27,4 /+27,4 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 27,4 /+27,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  587. (1689. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2631.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Gyapay Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Zirci Műv. Ház átalakítása, multifunkcionális
          épületté 502,0 /+502,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 502,0 /+502,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1082. (1109. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2632.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Törökszentmiklós, kistérségi feladatokat ellátó integrált,
         többfunkciós, közművelődési és kulturális
         intézményrendszer kialakítása a meglevő épületek
         bővítésével  (könyvtár, művelődési központ, kiállító
          terem) 51,0 /+51,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 51,0 /+51,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  420. (1160. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2633.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Püspökszentlászló, Barokk Püspöki Palota - Egyházi
          Szeretetotthon épületrekonstrukció 21,0 /+21,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 21,0 /+21,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  809. (1247. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2634.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím új 13. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 A nagykanizsai Művelődési Központ rekonstrukciója,
            részbeni átépítése 592,8 /+592,8 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 592,8 /+592,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  503. (1278. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2635.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely 1 200,0 /+1200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2971. (1345. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2636.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Székesfehérvár belvárosának rehabilitációja 3 000,0 /+3000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1459. (1454. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2637.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Fejér Megyei Levéltár kialakítása 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2973. (1346. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2638.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Székesfehérvár Városi Könyvtár kialakítása 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3002. (1347. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2639.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-
csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    13 Tata Magyary Zoltán Művelődési Ház felújítása 650,0 /+650,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 650,0 /+650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2198. (1407. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2640.  Dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    13 A borsi kastély konstrukciója 150,0 /+150,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  112. (1662. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1662. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2641.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    13 Diósberényi katolikus templom rekonstrukciója 19,0 /+19 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 19,0 /+19,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  417. (1692. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2642.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      13 Bogdásai templom felújítása 7,6 /+7,6 tám./
        2  Felhalmozási kiadások
           4  Kormányzati beruházás 7,6 /+7,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  414. (1693. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2643.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Pécs Középkori Egyetem épület feltárás, bemutatás 30,0 /+30,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 30,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2426. (1248. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2644.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13 Hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ és
           Közösségi Ház felújítása 120,0 /+120,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2789. (735. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2645.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     13  Tűztorony belső terének hasznosítása, kiállítótermek
             kialakítása, Sopron 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2588. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs),
2882. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2646.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely kialakítása 450,0 /+450,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 450,0 /+450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2442. (913. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/913. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2647.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-
csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     14 Siklósi vár rekonstrukciója 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1203. (1559. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2648.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-
csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     14 Sümegi vár rekonstrukciója 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  193. (1561. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2649.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       14 A füzéri vár rekonstrukciója/helyreállítása 50,0 /+50,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3045. (1666. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 1.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2650.  Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     14 Nagykereki Bocskai Vár rekonstrukciója 22,0 /+22,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 22,0 /+22,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  806. (827. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2651.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     20 Az adorjáni közösségi háza építésének I. üteme 7,5 /+7,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Egyéb intézményi beuházások 7,5 /+7,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2373. (897. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2652.  Jauernik István, Szabó Lajos és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     1  Kulturális célfeladatok [1 787,2] 1 545,0 /-242,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 711,4] 469,2 /-242,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2936. (99. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2653.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     2  K+F tevékenység működési célú támogatása [ 18,5] 43,5 /+25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,6] 38,6 /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  796. (514. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2654.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     8  Közhasznú társaságok közhasznú feladatainak
         támogatása [4 800,2] 4 730,2 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 800,2] 4 730,2 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2134. (66. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc új32.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2655.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     9  Nemzeti közművelődési és könyvtári
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         hálózatfejlesztési program [ 800,0] 900,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 900,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1327. (522. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2656.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11.
jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     11  Kismacs Kultúrház felújítása 25,0 /+25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  798. (748. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2657.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     15  Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és
          kötelezettségek [ 908,0] 1 308,0 /+400,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 614,0] 1 014,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  225. (508. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2658.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     16  Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és
            telematikai fejlesztés [ 65,0] 1 000,0 /+935,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 61,0] 996,0 /+935,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2659.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     25  Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése [ 50,0] 150,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 150,0 /+100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  501. (1566. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2660.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2.
alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     25  Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése [ 50,0] 200,0 /+150,0 tám
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 200,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  118. (1363. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2661.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     25  Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése [ 50,0] 200,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 200,0 /+150,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  516. (1567. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2662.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     25  Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése [ 50,0] 245,1 /+195,1 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 245,1 /+195,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  184. (512. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2663.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 25. jogcím-csoport kiegészítését javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     25  Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./



- 1366 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  514. (1565. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2664.  Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
    26  Világörökségi területek pályázati támogatása 1 400,0 /+1400,0 tám./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítani szükséges (a kiadási előirányzatot is meg kell határoz-
ni).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2133. (19. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc új31.jcs),
2509. (19. sz. jav. - 1.mell. XXII. 19.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2665.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     30  Közgyűjtemények modernizációja [ 250,0] 700,0 /+450,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 500,0 /+450,0 kiad./
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Indokolás: Lásd a T/5601/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2666.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 32. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     32  Világörökségi alap 1 500,0 /+1500,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1456. (842. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/842. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2667.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 32. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     32  Tác-Gorsium római kori maradványának feltárása 10,0 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1934. (918. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/918. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2668.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2.
alcím új 32. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
      32 Győri Nemzeti Színház működésének támogatása 20,0 /+20,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1938. (1356. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2669.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 32. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     32 Az egri Gárdonyi Géza Színház működésének
         támogatása 60,0 /+60,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1446. (1444. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2670.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 33. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
      33 Az egri Egyházmegyei Könyvtár működésének
            támogatása 30,0 /+30,0 tám./
          1  Működési költségvetés
             3  Dologi kiadások 30,0 /+30 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1467. (1445. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2671.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     1  Országos kulturális szövetségek, társaságok és
         egyesülések támogatása [ 256,5] 356,5 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 242,0] 342,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1326. (523. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2672.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
          (TEMI) [ 727,1] 627,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 727,1] 627,1 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  942. (459. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 3302.
(459. sz. jav. - 5.mell. 13. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2673.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
        (TEMI) [ 727,1] 496,1 /-231,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 727,1] 496,1 /-231,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1597. (991. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/991. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2674.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
         (TEMI) [ 727,1] 577,1 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 727,1] 577,1 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2303. (1038. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc új 80. jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1038. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2675.  Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
         (TEMI) [ 727,1] 527,1 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 727,1] 527,1 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  925. (1590. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 3.jcs), 3288.
(1590. sz. jav. - 5.mell. 3. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2676.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
       (TEMI) [ 727,1] 527,1 /-200,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 727,1] 527,1 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  746. (1060. sz. jav. - 1.mell. XI. 11.cím), 1055. (1060. sz.

jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2677.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     2  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
           (TEMI) [ 727,1] 527,1 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 727,1] 527,1 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2822. (727. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2678.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     6  TIT intézmények támogatása [ 95,0] 125,0 /+30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 95,0] 125,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3064. (518. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2679.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     6  TIT intézmények támogatása [ 95,0] 105,0 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 95,0] 105,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3047. (61. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2680.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     7  Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
         támogatása [ 42,7] 62,7 /+20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 42,7] 62,7 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1926. (509. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2681.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     8  Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira [ 42,7] 72,7 /+30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 42,7] 72,7 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1937. (517. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2682.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 4. alcím 8. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1., 2., 3. jogcím
felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
         8  Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira [ 42,7] 48,0 /+5,3 tám./
    1  Magyar Népfőiskola Társaság
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,0 /+31,0 kiad./
   2 Magyar Népfőiskolai Kollégium
        1  Működési költségvetés
             5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 /+11,0 kiad./
   3 Kalot
        1 Működési költségvetés
             5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 /+6,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  200. (233. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2683.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     9  Európai Folklór Intézet működése [ 11,4] 21,4 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 20,0 /+10,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3066. (507. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2684.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 11. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     [11  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete][ 133,0] /-133,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 133,0] /-133,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1827. (1168. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2685.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Társadalmi szervezetek támogatása
     11  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete[ 133,0] 5,0 /-128,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 133,0] 5,0 /-128,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1832. (1171. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2686.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     2  Civil társadalom fejlesztési program [ 15,0] 35,0 /+20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 35,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1888. (513. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2687.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     3  Határon túli magyar színházak támogatása [ 100,0] 150,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 75,5] 125,5 /+50,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1213. (1482. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2688.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     3  Határon túli magyar színházak támogatása [ 100,0] 120,0 /+20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 75,5] 95,5 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  803. (310. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2689.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     4  Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális
        feladatok támogatása [ 40,0] 80,0 /+40,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 3,0] 6,0 /+3,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 1,0] 2,0 /+1,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 0,6] 1,2 /+0,6 kiad./
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,4] 70,8 /+35,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1918. (1241. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2690.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     4  Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása [ 40,0]

120,0 /+80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,4] 115,4 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1318. (1372. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2691.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     4  Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális
         feladatok támogatása [ 40,0] 140,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,4] 135,4 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1322. (516. sz. jav. - 1.mell. XV. 15.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2692.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     5  Határon túli magyarok kulturális támogatása [ 270,0] 310,0 /+40,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 263,0] 303,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  818. (309. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 64.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2693.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     5  Határon túli magyarok kulturális támogatása [ 270,0] 620,0 /+350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 263,0] 613,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  237. (1354. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2694.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     5  Határon túli magyarok kulturális támogatása [ 270,0] 295,0 /+25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 3,0] 8,0 /+5,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 1,0] 3,0 /+2,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 3,0] 6,0 /+3,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 263,0] 278,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  799. (1296. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2695.  Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     5  Határon túli magyarok kulturális támogatása [ 270,0] 570,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 263,0] 563,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1244. (1255. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2696.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 13. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     13  Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht.
           működtetése [ 33,2] 43,2 /+10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,2] 43,2 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2422. (311. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2697.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5.
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     14  Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása[ 100,0] 125,0 /+25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 3,0] 8,0 /+5,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 1,0] 4,0 /+3,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 2,0] 4,0 /+2,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 94,0] 109,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  797. (1298. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2698.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     15  Műemlékvédelmi program 1 000,0 /+1000,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2418. (1652. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2699.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 498,5 /-31,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 498,5 /-31,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  550. (1528. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 1.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2700.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 513,5 /-16,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 513,5 /-16,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  398. (1522. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 4.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2701.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 526,7 /-3,3 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 526,7 /-3,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  396. (1527. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 2.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2702.  Varga József képviselő, valamint Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 526,7 /-3,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 526,7 /-3,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  401. (1517. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1517., 1535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2703.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 525,1 /-4,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 525,1 /-4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  406. (1518. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 11.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2704.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 527,0 /-3,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 527,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  407. (1533. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 12.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2705.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 526,9 /-3,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 526,9 /-3,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  395. (1523. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2706.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 509,8 /-20,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 509,8 /-20,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  400. (1532. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 6.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2707.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 464,1 /-65,9 tám./
  1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 464,1 /-65,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  554. (1525. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 3.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2708.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 780,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 780,0 /+250,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2709.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 521,9 /-8,1 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 521,9 /-8,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  403. (1519. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 9.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2710.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 527,0 /-3,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 527,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  408. (1521. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 13.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2711.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 521,6 /-8,4 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 521,6 /-8,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  397. (1536. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2712.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 525,1 /-4,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 525,1 /-4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  399. (1534. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 5.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2713.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
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     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 367,0 /-163,0 tám./

        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 367,0 /-163,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  349. (1526. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2714.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 493,7 /-36,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 493,7 /-36,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  160. (1531. sz. jav. - 1.mell. X. 3.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2715.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 526,8 /-3,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 526,8 /-3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  405. (1520. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2716.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 500,5 /-29,5 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 500,5 /-29,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  551. (1529. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2717.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
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     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 165,0 /-365,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 165,0 /-365,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  559. (1516. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs 1.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2718.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     3  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány [1 344,1] 1 644,1 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 244,1] 1 544,1 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  364. (519. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2719.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
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     4  Magyar Könyv Alapítvány [ 90,0] 140,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 90,0] 140,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1316. (521. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2720.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     10  Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
           Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány[ 126,4] 226,4 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 126,4] 226,4 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2528. (206. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2721.  Mécs Imre és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 10. cím 6. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     10  Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
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        Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány[ 126,4] 166,4 /+40,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 126,4] 166,4 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2395. (1707. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2722.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 11. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
         [11  Politikatörténeti Alapítvány] [ 256,5] /-256,5 tám./
        [1  Működési költségvetés]
            [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 256,5] /-
256,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2376. (849. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc), 2744.
(849. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 9.alc új1. jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2723.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 56,5 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 56,5 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  475. (280. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 1270.
(280. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 2.alc), 2174. (280. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 2.jcs), 2467. (280. sz. jav. - 1.mell. XXII. 14.cím 2.alc

2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2724.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 6,5 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 6,5 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2272. (1658. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.



- 1397 -

2725.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím
11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 170,5 /-86,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 170,5 /-86,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1443. (990. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/990. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2726.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 154,5 /-102,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 154,5 /-102,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1755. (791. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2727.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl
Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 6,5 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 256,5] 6,5 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2291. (578. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/578. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2728.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 56,5 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 56,5 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat számszaki elírást tartamaz, melyet pontosítottunk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  328. (1025. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1565.
(1025. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1025. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2729.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 81,5 /-175,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 81,5 /-175,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1828. (1287. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2730.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 356,5 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 356,5 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2520. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2731.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 66,5 /-190,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 66,5 /-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1815. (1120. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2732.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 6,5 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 6,5 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1612. (1487. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,



- 1401 -

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2733.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 132,5 /-124,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 132,5 /-124,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1766. (790. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2734.  Soltész Miklós és dr. Frajna Imre képviselők, valamint Soltész Miklós képviselő a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 11. jogcím-csoport módosítását
javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     11  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 6,5 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 6,5 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1627. (678. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/678., 680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2735.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona,
Szalai Annamária, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György és Tirts Tamás
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 21. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     21  Terror Háza Múzeum működésének támogatása[313,5] 330,0 /+16,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[313,5] 330,0 /+16,5 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2736.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     21  Terror Háza Múzeum működésének támogatása[ 313,5] 213,5 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 313,5] 213,5 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2332. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 2.jcs),
2334. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 3.jcs), 2343. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 4.jcs), 2355. (137. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 20.alc 7.jcs), 2364. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 8.jcs), 2365. (137. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc 10.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2737.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. al-
cím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     22  Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása[ 285,0] 435,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 285,0] 435,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  243. (714. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/714. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2738.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6.
alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     22  Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása[ 285,0] 385,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 285,0] 385,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2533. (207. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2739.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 7. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Nemzeti Örökség Program
     1  Nemzeti Örökség Program célelőirányzat [ 370,0] 2 370,0 /+2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 180,0] 2 180,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  194. (314. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs), 614. (314.

sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 1219. (314. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2740.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 9.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     9  Nemzeti kulturális intézmények felújítása [ 160,0] /-160,0 tám./
    1  Nemzeti kulturális intézmények felújítása 160,0 /+160,0 tám./
         2 Felhalmozási költségvetés
               2 Felújítás 160,0 /+160,0 kiad./
    2 Az ajkai Nagy László Művelődési Ház rekonstrukciójának
        I. üteme 186,6 /+186,6 tám./
          2 Felhalmozási költségvetés
               2 Felújítás 186,6 /+186,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1314. (902. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/902. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2741.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 9. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    9  Nemzeti kulturális intézmények felújítása [ 160,0] 260,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás [ 160,0] 260,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1281. (510. sz. jav. - 1.mell. XV. 7.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2742.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 9.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     9  Nemzeti kulturális intézmények felújítása [ 160,0] /-160,0 tám./
    1  Nemzeti kulturális intézmények felújítása 160,0 /+160,0 tám./
         2 Felhalmozási költségvetés
               2 Felújítás 160,0 /+160,0 kiad./

       2  Az apácatornyai könyvtár felújítása 5,0 /+5,0 tám./
         2  Felhalmozási költésgvetés
              2  Felújítás 5,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1927. (910. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/910. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2743.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 9.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     9  Nemzeti kulturális intézmények felújítása [ 160,0] /-160,0 tám./
    1  Nemzeti kulturális intézmények felújítása 160,0 /+160,0 tám./
         2 Felhalmozási költségvetés
               2 Felújítás 160,0 /+160,0 kiad./
             2  Az iszkázi kultúrotthon felújítása 3,0 /+3,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 3,0 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1922. (909. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/909. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2744.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 9.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    9  Nemzeti kulturális intézmények felújítása
     1  Bugyi Beleznay-kastély felújítása 280,0 /+280,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 280,0 /+280,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2376. (849. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc), 2722.
(849. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2745.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 9.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    9  Nemzeti kulturális intézmények felújítása
     6 A somlóvecsei Kultúrház ésa Könyvtár felújítása 8,0 /+8,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 8,0 /+8,0 kiad./&m

Megjegyzés: A mód. indítványban jelölt elvonás  és növelés nem azonos összegű-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1928. (911. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/911. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2746.  Dr. Deutsch Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budapest belső kerületi rekonstrukcióval kapcsolatos kiadások
       1  Király utca rekonstrukciós program II. ütem támogatása 1 000,0

/+1000,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./
        2  Verseny utca rehabilitáció 2 000,0 /+2000,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 /+2000,0 kiad./
         3  VII. Damjanich utca rehabilitáció 350,0 /+350,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 350,0 /+350,0 kiad./
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         4  Városligeti fasori református templom harangrekonstrukció 2,0
/+2,0 tám./

           2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2951. (1206. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2747.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 1. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával
          kapcsolatos kiadások
     1  Budavári barlangrendszer rekonstrukciója 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs),
2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2750. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2751. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 6.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 7.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2748.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 2. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával
         kapcsolatos kiadások
     2  Kockakőburkolat helyreállítása Budavárban 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2750. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2751. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 6.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 7.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2749.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 3. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával kapcsolatos kiadások
     3  Babits sétány rekonstrukció 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs), 2750. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2751. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 6.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 7.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2750.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 4. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával
            kapcsolatos kiadások
       4  Tóth Árpád sétány rekonstrukció 150,0 /+150,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs), 2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2751. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 6.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 7.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2751.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 5. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával kapcsolatos kiadások
     5  Halászbástya rekonstrukció 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs), 2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2750. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 6.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 7.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2752.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 6. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával
         kapcsolatos kiadások
     6  Várfalak rekonstrukciója 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs), 2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2750. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2751. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 7.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2753.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 7. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával
 kapcsolatos kiadások
     7  Püspökkert rekonstrukció 50,0 /+50,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs), 2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2750. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2751. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 6.jcs), 2754. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2754.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím 8. jogcím-csoport felvételével:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Budai várnegyed kulturális örökségének rehabilitációjával
        kapcsolatos kiadások
        8  Fehérvári kapu rekonstrukció 10,0 /+10,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2747. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 1.jcs),
2748. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 2.jcs), 2749. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 3.jcs), 2750. (1647. sz.

jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 4.jcs), 2751. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 5.jcs), 2752. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII.

10.cím új15.alc 6.jcs), 2753. (1647. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc 7.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2755.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 19. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    19  Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti
          programjai és kormányzati feladatai [ 97,8] 297,8 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 68,8] 268,8 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2457. (520. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2756.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA



- 1413 -

  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 414,7 /-600,0 kiad./

[1 014,7] 414,7 /-600,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1629. (1475. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2757.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 614,7 /-400,0 kiad./

[1 014,7] 614,7 /-400,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1385. (1210. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új37 jcs),
2195. (1210. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2758.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 764,7 /-250,0 kiad./

[1 014,7] 764,7 /-250,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1536. (1076. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2759.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 664,7 /-350,0 tám./

[1 014,7] 664,7 /-350,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2853. (362. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 2.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2760.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 446,7 /-568,0 kiad./

[1 014,7] 446,7 /-568,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2227. (1129. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2761.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 654,7 /-360,0 kiad./

[1 014,7] 654,7 /-360,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1578. (1466. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2762.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 614,7 /-400,0 kiad./

[1 014,7] 614,7 /-400,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  474. (430. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 2797.
(430. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2763.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 664,7 /-350,0 kiad./

[1 014,7] 664,7 /-350,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2799. (425. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2764.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 556,7 /-458,0 kiad./

[1 014,7] 556,7 /-458,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1976. (1075. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2765.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 469,4 /-545,3 kiad./

[1 014,7] 469,4 /-545,3 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  650. (1574. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1574. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2766.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 621,7 /-393,0 kiad./

[1 014,7] 621,7 /-393,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2034. (1118. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2767.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 414,7 /-600,0 kiad./

[1 014,7] 414,7 /-600,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1619. (1588. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2768.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20.
alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 974,7 /-40,0 kiad./

[1 014,7] 974,7 /-40,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  560. (550. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 3.jcs 1.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/550. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2769.  Balsay István és dr. Gógl Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 654,7 /-360,0 kiad./

[1 014,7] 654,7 /-360,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1620. (1677. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.



- 1419 -

Indokolás: Lásd a T/5601/1677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2770.  Soltész Miklós és dr. Frajna Imre képviselők, valamint Soltész Miklós képviselő a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 514,7 /-500,0 kiad./

[1 014,7] 514,7 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1585. (679. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/679., 681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2771.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 844,7 /-170,0 kiad./

[1 014,7] 844,7 /-170,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  348. (1379. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2772.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 514,7 /-500,0 kiad./

[1 014,7] 514,7 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1386. (1220. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 38.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2773.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 480,7 /-534,0 kiad./

[1 014,7] 480,7 /-534,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2004. (975. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2774.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 564,7 /-450,0 kiad./

[1 014,7] 564,7 /-450,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1009. (443. sz. jav. - 1.mell. XII. 8.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2775.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 616,2 /-398,5 kiad./

[1 014,7] 616,2 /-398,5 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  387. (967. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 4.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2776.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 614,7 /-400,0 kiad./

[1 014,7] 614,7 /-400,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2231. (1040. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1040. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2777.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. al-
cím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 414,7 /-600,0 kiad./

[1 014,7] 414,7 /-600,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1371. (992. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/992. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2778.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 641,2 /-373,5 kiad./
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[1 014,7] 641,2 /-373,5 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2054. (1586. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2779.  Dr. Dancsó József, Domokos László, Babák Mihály, Végh László, Erdős Norbert és
Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím mó-
dosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 584,7 /-430,0 kiad./

[1 014,7] 584,7 /-430,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1648. (1614. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 12 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2780.  Cseresnyés Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 614,7 /-400,0 kiad./

[1 014,7] 614,7 /-400,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2074. (1226. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2781.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 664,7 /-350,0 kiad./

[1 014,7] 664,7 /-350,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2118. (406. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2782.  Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 514,7 /-500,0 kiad./

[1 014,7] 514,7 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1632. (1681. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2783.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 514,7 /-500,0 kiad./

[1 014,7] 514,7 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1353. (1633. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs új 5. jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2784.  Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Végh
László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 514,7 /-500,0 kiad./

[1 014,7] 514,7 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1662. (1696. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2785.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 514,7 /-500,0 kiad./

[1 014,7] 514,7 /-500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1535. (1048. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2786.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
    1  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása[1 871,4] 1 796,3 /-75,1 tám./
     1  Működési költségvetés 57,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 888,7] 831,8 /-56,9 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 277,5] 259,3 /-18,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2790. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 2.alc), 2791.
(1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 3.alc), 2792. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2787.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre, dr. Martonosi György, Szalai Annamária és Nagy Kálmán
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását java-
solják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
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    1  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása[1 871,4] 1 724,2 /-147,2 tám./
        1  Működési költségvetés 57,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 888,7] 778,3 /-110,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 277,5] 240,7 /-36,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1015. (432. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 7.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2788.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
    1  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása[1 871,4] 1 791,4 /-80,0 tám./
       1  Működési költségvetés 57,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 888,7] 828,7 /-60,0 kiad./
        2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 277,5] 257,5 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1130. (1359. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2789.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
    1  Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása[1 871,4] 1 751,4 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 57,2 bev.
           1  Személyi juttatások [ 888,7] 798,7 /-90,0 kiad./
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           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 277,5] 247,5 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2644. (735. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2790.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
    2  Testnevelési és Sportmúzeum [ 56,7] 55,4 /-1,3 tám./
      1  Személyi juttatások [ 21,0] 20,1 /-0,9 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 7,3] 6,9 /-0,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2786. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 1.alc), 2791.
(1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 3.alc), 2792. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2791.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím 3.
alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
    3  Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet [ 345,7] 321,6 /-24,1 tám./
        1  Működési költségvetés 40,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 219,5] 201,3 /-18,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 73,4] 67,5 /-5,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2786. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 1.alc), 2790.
(1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 2.alc), 2792. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2792.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím 4.
alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  1  Intézmények
    4  Mobilitás [ 587,8] 560,9 /-26,9 tám./
       1  Működési költségvetés 93,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 297,1] 276,7 /-20,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 100,3] 93,8 /-6,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2786. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 1.alc), 2790.
(1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 2.alc), 2791. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2793.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 1. alcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Normafa, Síközpont 1 350,0 /+1350,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 350,0 /+1350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1176. (857. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2794.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
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  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      1  Nonprofit sportszervezetek működési támogatása
       1  Sportegyesületek [ 45,0] 60,0 /+15,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 60,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1484. (1316. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2795.  Arató Gergely, Bakonyi Tibor, dr. Tóth István, Újhelyi István és Zuschlag János
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-
csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      1  Nonprofit sportszervezetek működési támogatása
       2  Országos sportági szakszövetségek és sportági
          szövetségek [ 540,0] 640,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 540,0] 640,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2805. (1789. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2796.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      1  Nonprofit sportszervezetek működési támogatása
       4  Fogyatékosok sportszövetségei [ 48,0] 55,0 /+7,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,0] 55,0 /+7,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  813. (361. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2797.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      1  Nonprofit sportszervezetek működési támogatása
       5  Magyar Olimpiai Bizottság [ 100,0] 1 300,0 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 1 300,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  474. (430. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 2762.
(430. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2798.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet
2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      1  Nonprofit sportszervezetek működési támogatása
       13  Iharos Sándor Sport Közalapítvány támogatása 50,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2427. (591. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2799.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       2  Kiemelt hazai rendezésű sportesemények
          (VB, EB, VK) [ 325,0] 675,0 /+350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 325,0] 675,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2763. (425. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2800.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 2. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
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       8  A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevics Aladár egységes sport-
ösztöndíj [ 540,0] 665,0 /+125,0 tám./
          1  Működési költségvetés
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 540,0] 665,0 /+125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1255. (709. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2801.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       10  Olimpiai járadék [ 548,0] 802,0 /+254,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 546,5] 800,5 /+254,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  374. (431. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2802.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 2. jogcím-csoport 11. jogcím elhagyását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
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       [11  Nemzet Sportolója elismerés] [ 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  568. (1748. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2815. (1748.

sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 5.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2803.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 2. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       18  Mező Ferenc Sportközalapítvány által folyósított
            segélyek [ 13,0] 64,0 /+51,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 64,0 /+51,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1215. (719. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2804.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5.
jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      3  Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
       5  Labdarúgás utánpótlás-nevelési program 1 000,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1217. (426. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2805.  Arató Gergely, Bakonyi Tibor, dr. Tóth István, Újhelyi István és Zuschlag János
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
     4  Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása [ 600,0] 450,0 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 600,0] 450,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2795. (1789. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

2806.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 2. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím felvételé-
vel:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      5  Szabadidősport támogatása
       3  Majálispark fejlesztése, Hajdúböszörmény 15,0 /+15,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 15,0 /+15,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2375. (730. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/730. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2807.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2.
alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      5  Szabadidősport támogatása
       3  Játszótéri felújítási mintaprojekt a XVI. kerületben 90,0 /+90,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 90,0 /+90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1300. (1037. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1037. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2808.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
    6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
    1  Stadionrekonstrukció
       2  Felhalmozási költségvetés [ 500,0] 3 075,9 /+2575,9 bev./
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 500,0] 3 075,9 /+2575,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  845. (423. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1216. (423.

sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím), 2201. (423. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2809.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       5  Létesítmény-fejlesztési pályázatok [ 50,0] 1 550,0 /+1500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 1 050,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 100,0] 2 600,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  498. (424. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc), 2188.
(424. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 30.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2810.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Zsigó Róbert és Fehérvári Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2.
jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
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  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       2  Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 120,0 /+120,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  373. (359. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2811.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Martonvásár sportcsarnok és szabadtéri műlyégpálya
           építése 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  224. (1435. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2812.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:
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XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
             3  Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések
             támogatása [ 200,0] 1 400,0 /+1200,0 tám./
              2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 700,0] 1 900,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1462. (1441. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2813.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       3  Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések
           támogatása [ 200,0] 260,0 /+60,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 700,0] 760,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1463. (1439. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2814.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 6. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
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  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       3  Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések
        támogatása [ 200,0] 300,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 700,0] 800,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  562. (1717. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2815.  Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 6. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       5  Létesítmény-fejlesztési pályázatok [ 50,0] 200,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 1 050,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 100,0] 1 250,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  568. (1748. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 1.alc), 2802. (1748.

sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 11.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2816.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       6  Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének
          támogatása [1 000,0] 2 000,0 /+1000,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 2 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1218. (429. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2817.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Győri Marcalvárosi uszoda 800,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3051. (1214. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 3.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2818.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Gyékényesi búvárbázis befejező ütem 150,0 /+150,0 tám./
   2  Felhalmozási költségvetés
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  111. (228. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2819.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Tanuszoda építési program 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  487. (961. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/961. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

2820.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Tanuszoda építési program 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  577. (960. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/960. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2821.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Pusztavacs tornaterem építése 100,0 /+100,0 tám./
         1  Működési költségvetés
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2435. (703. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2822.  Kiss Attila és Püski András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvételé-
vel:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Bocskai István Gimnázium tornaterem építése,
            Hajduböszörmény 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2677. (727. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2823.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Debreceni sportlétesítmények építése 40,0 /+40,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1297. (766. sz. jav. - 1.mell. XV. 10.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2824.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        9 Székesfehérvári Alba Regia Sportcsarnok
           fejlesztése 60,0 /+60,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 60,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  276. (1236. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 9.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2825.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Szegedi Etelka sori stadion fejlesztése 700,0 /+700,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1489. (783. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/783. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2826.  Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
          9 Nagykereki Általános Iskola tornatermének
             megépítése 120,0 /+120,0 tám./
             2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  418. (828. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2827.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2.
alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Lébényi tornacsarnok lelátó építés 80,0 /+80,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 80,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1340. (1306. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2828.  Dr. Gyimesi József és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Szombathelyi sportcsarnok építése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2401. (830. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2829.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2.
alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Enesei Sportcsarnok építése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  533. (1307. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2830.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
          Szombathely tanuszoda felújítás 80,0 /+80,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              4  Kormányzati beruházás 80,0 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1289. (878. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/878. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2831.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        9 Apáczai  Csere János Általános Iskola
       (Táplánszentkereszt) tornaterem, tornapálya 70,0 /+70,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 70,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1309. (879. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/879. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2832.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Általános Iskola (Sorkifalud) tornaterem, tornapálya 40,0 /+40,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 40,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1311. (880. sz. jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/880. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2833.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Rumi ÁMK (Rum) tornaterem, tornapálya 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2310. (881. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2834.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Általános Iskola (Rábahídvég): tornaterem,
          tornapálya 50,0 /+50,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2306. (882. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 11.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2835.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím
6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        9 A Haladás VSE pálya korszerűsítése, biztonságossá
            tétele 580,0 /+580,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 580,0 /+580,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2505. (888. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/888. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2836.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Budaörs és térsége sportcentrum
         létrehozása 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1166. (942. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/942. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2837.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Győri ETO stadion átépítése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1223. (1209. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2838.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        9 Demecser Városi Uszoda építése 150,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  532. (1584. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2839.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Demecser sportcsarnok építése és az általános iskola
         tornatermének felújítása 800,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  481. (1585. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2840.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        9 Szolnokon, a Tiszaligetben a meglevő strandfürdő
            területén egy komplett fedett uszoda
            megépítése 1 200,0 /+1200,0 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  282. (1180. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2841.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Besenyőszög, sportcsarnok építése 500,0 /+500,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  232. (1185. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2842.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9 Uszoda (Tordas) 150,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1242. (1459. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2843.  Szijjártó Péter, dr. Nyitrai Zsolt és Horváth László képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        9 Szilvásváradi sípálya és székes felvonó építése 600,0 /+600,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1454. (1474. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2844.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       9  Baktalórántházai Strandfürdő felújítása, fedett uszodával
           történő bővítése 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1295. (1587. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2845.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
         10 Székesfehérvári Atlétikai Stadion felújítása 75,0 /+75,0 tám./
   2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 75,0 /+75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1907. (1233. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2846.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
       11  Körmendi Sportcsarnok fejlesztése 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1227. (1237. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2847.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
        12 Televíziós közvetítésekhez kapcsolódó sportlétesítmény
            fejlesztés 1 040,0 /+1040,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás 1 040,0 /+1040,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1226. (1234. sz. jav. - 1.mell. XIV. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2848.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. al-
cím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      6  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
         12 Kecskeméti Sportcsarnok fejlesztése 52,0 /+52,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 52,0 /+52,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3044. (1235. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 1.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2849.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
     8  XVI. kerületi tanuszoda építése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1952. (1041. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1041. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2850.  Horváthné Stukics Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 2. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  A kábítószerfogyasztás megelőzésésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló
előirányzatok
     2  Drogmegelőzési program [ 356,1] 406,1 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 336,8] 386,8 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  545. (682. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2851.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      1  Nonprofit gyermek-, és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása
       5  Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány [ 75,0] 275,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 75,0] 275,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  369. (360. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2852.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      1  Nonprofit gyermek-, és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása
       6  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht.[ 300,0] 600,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 160,0] 460,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  357. (427. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2853.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      2  Gyermek- és ifjúsági programok támogatása
       1  Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása[ 210,0] 560,0 /+350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 210,0] 560,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2759. (362. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2854.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      2  Gyermek- és ifjúsági programok támogatása
       2  Két és többoldalú nemzetközi csereprogramok [ 90,0] 390,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 90,0] 390,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  372. (428. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2855.  Varga Mihály, Gyürk András, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását java-
solják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      2  Gyermek- és ifjúsági programok támogatása
       3  Határon túli fiatalok együttműködési programja [ 65,0] 140,0 /+75,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 65,0] 140,0 /+75,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1905. (283. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2856.  Varga Mihály, Balsay István, Birkás Tivadar, Gyürk András, Cseresnyés Péter, dr.
Deutsch Tamás, Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását java-
solják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      2  Gyermek- és ifjúsági programok támogatása
       3  Határon túli fiatalok együttműködési programja [ 65,0] 140,0 /+75,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 65,0] 140,0 /+75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1915. (285. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2857.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      2  Gyermek- és ifjúsági programok támogatása
       6  Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok [1
050,0] 1 400,0 /+350,0 tám./
   1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 050,0] 1 400,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1194. (1398. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2858.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      2  Gyermek- és ifjúsági programok támogatása
       6  Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok [1
050,0] 1 200,0 /+150,0 tám./
  1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 050,0] 1 200,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  415. (1397. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2859.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       3  Játszótérfejlesztés [ 310,0] 500,0 /+190,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 310,0] 500,0 /+190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3003. (1402. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2860.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. al-
cím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       3  Játszótérfejlesztés [ 310,0] 1 310,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 310,0] 1 310,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  576. (959. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/959. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2861.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Ba-
gó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
4. alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       3  Játszótérfejlesztés [ 310,0] 660,0 /+350,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 310,0] 660,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1201. (1357. sz. jav. - 1.mell. XIV. 1.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2862.  Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. al-
cím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       3  Játszótérfejlesztés [ 310,0] 610,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 310,0] 610,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  483. (962. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/962. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2863.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       3  Játszótérfejlesztés [ 310,0] 400,0 /+90,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 310,0] 400,0 /+90,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2981. (1399. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2864.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       4  Ifjúsági szállások fejlesztése [ 135,0] 300,0 /+165,0 tám./
  2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 135,0] 300,0 /+165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1305. (1401. sz. jav. - 1.mell. XV. 11.cím), 1317. (1401. sz.

jav. - 1.mell. XV. 13.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2865.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       4  Ifjúsági szállások fejlesztése [ 135,0] 200,0 /+65,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 135,0] 200,0 /+65,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  278. (1400. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 9.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2866.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       4  Ifjúsági szállások fejlesztése [ 135,0] 400,0 /+265,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 135,0] 400,0 /+265,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1023. (1063. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1063. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2867.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 5. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       5  Debreceni Csapó utca -Pacsirta utca játszótér
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            építése 8,0 /+8,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 /+8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1923. (762. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2868.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
5. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
        5 Pocsaj óvoda rekonstrukció és gyermekétkező
            építése 300,0 /+300,0 tám./
           2  Felhalmozási költségvetés
              1  Intézményi beruházási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  272. (824. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2869.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. al-
cím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
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      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       5 Az Ajkai játszótér-építési program támogatása 12,0 /+12,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 4,0 /+4,0 kiad./
      2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 8,0 /+8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  812. (900. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/900. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2870.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím felvé-
telével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       9  Győr Marcalváros I. játszótér-fejlesztés 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2449. (1216. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 3.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2871.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 6. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
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  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      3  Létesítményfejlesztési feladatok
       6  Debreceni Tessedik - Szabó L. játszótér építése 14,0 /+14,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,0 /+14,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1931. (757. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2872.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 185,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 185,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1816. (1245. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2873.  Becsó Zsolt és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 34,0 /-201,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 34,0 /-201,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1830. (1170. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2874.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György, Tirts Tamás és Farkas Flórián képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 35,0 /-200,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 35,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  557. (312. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs 1.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2875.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 89,2 /-145,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 89,2 /-145,8 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1825. (1264. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2876.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
6. alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 36,0 /-199,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 36,0 /-199,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2260. (1661. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1661. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2877.  Ivanics Ferenc, Nógrádi László és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 35,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 35,0 /-200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  352. (1595. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2878.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 10,0 /-225,0 tám./
 1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 10,0 /-225,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1814. (1166. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2879.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím
6. alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 35,0 /-200,0 tám./
    1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 35,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  617. (933. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.



- 1473 -

Indokolás: Lásd a T/5601/933. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2880.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 87,0 /-148,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 87,0 /-148,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1809. (1165. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2881.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 185,0 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 185,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2254. (1178. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2882.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 35,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 35,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2588. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs),
2645. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14 jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2883.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 27,6 /-207,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 27,6 /-207,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  380. (1239. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2884.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 165,0 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 165,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2255. (1184. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2885.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 44,0 /-191,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 44,0 /-191,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1736. (1005. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2886.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 149,0 /-86,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 149,0 /-86,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1739. (1004. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1004. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2887.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 30,0 /-205,0 tám./
       1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 30,0 /-205,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  783. (922. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/922. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2888.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 35,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 35,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2113. (1271. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2889.  Básthy Tamás, Bebes István, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács
Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 6. al-
cím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 35,0 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 35,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2273. (1700. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2890.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 1. alcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     2  A győri Adyvárosi Sportcentrum felújításának
         támogatása 25,0 /+25,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 25,0 /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  235. (1355. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2891.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 895,9] 1 745,9 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés 11,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 959,0] 859,0 /-100,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 289,7] 239,7 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  946. (475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 18.jcs), 949.
(475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs), 3005. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3306. (475. sz. jav. - 5.mell. 18. előir),
3310. (475. sz. jav. - 5.mell. 20. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2892.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 895,9] 1 811,2 /-84,7 tám./
        1  Működési költségvetés 11,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 959,0] 893,9 /-65,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 289,7] 270,1 /-19,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2895. (1774. sz. jav. - 1.mell. XXV. 2.cím), 2918. (1774.

sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2893.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 895,9] 1 725,9 /-170,0 tám./
        1  Működési költségvetés 11,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 959,0] 814,0 /-145,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 289,7] 264,7 /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1527. (870. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2894.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM



- 1480 -

  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 895,9] 1 713,7 /-182,2 tám./
        1  Működési költségvetés 11,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 959,0] 822,7 /-136,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 289,7] 243,8 /-45,9 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2163. (847. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 12.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/847. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2895.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Űrkutatási Iroda [ 104,3] 103,5 /-0,8 tám./
           1  Személyi juttatások [ 17,9] 17,3 /-0,6 tám./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 5,3] 5,1 /-0,2 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2892. (1774. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 2918. (1774.

sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2896.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 070,9 /-1500,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2242. (1270. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2897.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 5 067,0 /-504,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2021. (1277. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2898.  Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Márton Attila, Pálfi István és dr. Vitányi István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 071,0 /-3500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  298. (829. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1561.
(829. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs), 2408. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2419. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím),
2954. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2899.  Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 3 790,0 /-1781,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1749. (1097. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2900.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

       XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
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           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 267,0 /-3304,0 kiad./

 Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételt  is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1425. (1557. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 2992.
(1557. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2901.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosí-
tását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 571,0 /-5000,0 kiad./

 Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételt  is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  985. (1515. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2902.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 793,5 /-777,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1409. (1569. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2952.
(1569. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2903.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények 161,4 /+161,4 tám./
       1  Működési költségvetés [12 941,8] 13 291,9 /+350,1 bev./
           1  Személyi juttatások [2 536,9] 2 794,5 /+257,6 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 832,1] 926,6 /+94,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 5 724,4 /+153,4 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [3 673,3] 3 679,3 /+6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1970. (249. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2130. (249. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2959. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3035. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új8.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2904.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 421,0 /-1150,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1790. (1268. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2905.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 5 045,0 /-526,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összhangban a bevételt is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2601. (1100. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2906.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 665,0 /-906,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2580. (1106. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2907.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
       1  Működési költségvetés [12 941,8] 15 941,8 /+3000,0 bev./
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 8 571,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2. (91. sz. jav. - 14.§ új (4)), 2550. (91. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 22.cím 1.alc 8.jcs), 2935. (91. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2908.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 3 929,0 /-1642,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a bevételt is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2250. (1114. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2909.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 071,0 /-3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal kapcsolatosan a bevételi előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  251. (1211. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs), 1394.
(1211. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új40 jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2910.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 619,0 /-952,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összhangban a bevételt is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2251. (1116. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2911.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 441,0 /-1130,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi elorányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  690. (844. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 1303. (844. sz.

jav. - 1.mell. XV. 11.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/844. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2912.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítá-
sát javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 3 816,0 /-1755,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előrányzatot is módosítani szükséges.



- 1489 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  895. (403. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 3183.
(403. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3190. (403. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2913.  Dr. Braun Márton és dr. Papcsák Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 3 571,0 /-2000,0 kiad./

 Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételt  is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1419. (1576. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2914.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 571,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1587. (811. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/811. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2915.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 071,0 /-3500,0 kiad./

 Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételt  is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  323. (1571. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1413.
(1571. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2996. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2916.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 5 071,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2593. (1378. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2917.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 071,0 /-3500,0 kiad./

 Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételt  is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1426. (1558. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 2976.
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 2993. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2918.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           1  Személyi juttatások [2 536,9] 2 395,5 /-141,4 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 832,1] 786,8 /-45,3 kiad./
       2  Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [3 673,3] 3 858,1 /+184,8 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2892. (1774. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 2895. (1774.

sz. jav. - 1.mell. XXV. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2919.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Bernáth Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 038,0 /-1533,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a bevételt is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2627. (1104. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2920.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 441,0 /-1130,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  692. (846. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/846. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2921.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 071,0 /-3500,0 kiad./

 Megjegyzés: A javaslattal kapcsolatban a bevételt  is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  304. (1560. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1420.
(1560. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 2977. (1560. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2922.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 5 236,0 /-335,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2026. (1266. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,



- 1494 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2923.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 3 071,0 /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2618. (914. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2924.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények -1 000,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 571,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a bevételt is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1775. (968. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2925.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 3. cím módo-
sítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 471,0 /-1100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1997. (858. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/858. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2926.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők, valamint Lasztovicza Je-
nő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. feje-
zet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 2 071,0 /-3500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  332. (1064. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1421.
(1064. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 4.jcs), 2970. (1064. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1064., 1065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2927.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  3  Hírközlési Intézmények
        1  Működési költségvetés 12 941,8 bev.
           3  Dologi kiadások [5 571,0] 4 524,0 /-1047,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összhangban a bevételt is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2249. (1113. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2928.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet kiegészítését javasolják a következő új 4. cím felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  4  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda 161,4 /+161,4 tám./
         1  Működési költségvetés 350,1 /+350,1 tám./
             1  Személyi juttatások 257,6 /+257,6 kiad./
             2  Munkaadókat terhelő járulékok 94,5 /+94,5 kiad./
             3  Dologi kiadások 153,4 /+153,4 kiad./
         2  Felhalmozási költségvetés
             1  Intézményi beruházási kiadások 6,0 /+6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1968. (96. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2129. (96. sz. jav. -

1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2942. (96. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 2.alc új6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2929.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 1. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházások
     2  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 240,0] 140,0 /-100,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 240,0] 140,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2571. (853. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 4 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2930.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 1. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházások
     3  Központi kormányzati infrastruktúra fejlesztése 203,0 /+203,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 203,0 /+203,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  178. (450. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 1.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2931.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházások
      3 Kistelepülések postahivatali támogatása 600,0 /+600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  504. (1328. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2932.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházások
     3 Kistelepülések postahivatali támogatása 500,0 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  515. (1331. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2933.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházások
      3 Kistelepülések postahivatali támogatása 800,0 /+800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  478. (1329. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2934.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházások
     3 Kistelepülések postahivatali támogatása 700,0 /+700,0 tám./
        1  Működési támogatás
           3  Dologi kiadások 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  509. (1330. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2935.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6  Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus
           hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális
          támogatás 3 000,0 /+3000,0 tám./
 1  Működési költségvetés
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2. (91. sz. jav. - 14.§ új (4)), 2550. (91. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 22.cím 1.alc 8.jcs), 2907. (91. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2936.  Jauernik István, Szabó Lajos és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport
felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6 Millenáris Kht. működésének támogatása 242,2 /+242,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 242,2 /+242,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2652. (99. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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2937.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6 Az elektronikus közbeszerzési rendszer éles üzembe
          állításának feladatai 250,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  192. (317. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 6.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2938.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6 EDR program megvalósítása 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  280. (446. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2939.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6 UMTS program megvalósítása 400,0 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  285. (447. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2940.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     6 Kormányzati informatika 1 710,0 /+1710,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 1 710,0 /+1710,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  318. (448. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2941.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    2  Célelőirányzatok
     6  Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése
          és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 130,0 /+130,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 130,0 /+130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  279. (449. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 14.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2942.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
       6 NIIF program támogatása 1 000,0 /+1000,0 tám./
           1  Működési költségvetés
            3  Dologi kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1968. (96. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2129. (96. sz. jav. -

1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2928. (96. sz. jav. - 1.mell. XXV. új 4. cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

2943.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5.
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
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     [3  EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremté-
se a projektek technikai-műszaki előkészítése] [ 300,0] /-300,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 33,0] /-33,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0] /-10,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 37,0] /-37,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 220,0] /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2100. (745. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 11jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2944.  Dr. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     [3  EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremté-
se a projektek technikai-műszaki
         előkészítése] [ 300,0] /-300,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 33,0] /-33,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0] /-10,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 37,0] /-37,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 220,0] /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2157. (372. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc új56.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2945.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     [3  EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremté-
se a projektek technikai-műszaki előkészítése] [ 300,0] /-300,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
          [1  Személyi juttatások] [ 33,0] /-33,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0] /-10,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 37,0] /-37,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 220,0] /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1396. (1222. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 42 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2946.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     [3  EU Információs társadalom projekt támogatásának,
         pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-
         műszaki előkészítése] [ 300,0] /-300,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [1  Személyi juttatások] [ 33,0] /-33,0 kiad./
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0] /-10,0 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 37,0] /-37,0 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 220,0] /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1823. (1218. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2947.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei
     3  EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a
projektek technikai-műszaki előkészítése [ 300,0] 1 425,6 /+1125,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 220,0] 1 345,6 /+1125,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  452. (319. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 4.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2948.  Varga Mihály és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Kutatás-fejlesztés, innováció 1 775,0 /+1775,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 775,0 /+1775,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  450. (318. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 3.jcs 3.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2949.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 053,1 /-5221,4 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 701,9 /-1221,4 kiad./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  888. (401. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 3174.
(401. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3176. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3182. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2950.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 23 274,5 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 866,1 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1614. (1498. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2951.  Dr. Deutsch Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 21 922,5 /-3352,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 514,1 /-3352,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2746. (1206. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím új15.alc.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2952.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 15 274,5 /-10000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 109,1 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1409. (1569. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2902.
(1569. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2953.  Arnóth Sándor, Pálfi István és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 15 274,5 /-10000,0 tám./
      2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 109,1 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1555. (820. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2954.  Arnóth Sándor, Kocsis Róbert, Márton Attila, Pálfi István és dr. Vitányi István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 15 274,5 /-10000,0 tám./
         3  Dologi kiadások [5 923,3] 2 923,3 /-3000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 2 866,1 /-7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  298. (829. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1561.
(829. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs), 2408. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím), 2419. (829. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím),
2898. (829. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2955.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
         feladatok [25 274,5] 25 174,5 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 10 009,1 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1532. (810. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/810. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2956.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 423,3 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1994. (772. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
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- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2957.  Lázár Mózes, dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők, valamint Lázár Mózes,
dr. Ódor Ferenc és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2278. (1405. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1405., 1408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2958.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1539. (774. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2959.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 654,5 /-620,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 303,3 /-620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1970. (249. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2130. (249. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2903. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 3035. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új8.alc) pont-
jaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2960.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 423,3 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1964. (773. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2961.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 22 774,5 /-2500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 923,3 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 8 366,1 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1579. (1507. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2962.  Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5.
cím 6. alcím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és
        frekvenciagazdálkodási feladatok [25 274,5] 21 274,5 /-4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 923,3 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  793. (478. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2963.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 18 054,5 /-7220,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 2 646,1 /-7220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1403. (1393. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2964.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 054,5 /-5220,0 tám./
       1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 4 646,1 /-5220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1404. (1395. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2965.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 274,5 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 9 109,1 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1533. (800. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/800. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2966.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 497,0 /-5777,5 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 367,8 /-2555,5 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 644,1 /-3222,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1411. (460. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2967.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 15 274,5 /-10000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 109,1 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  322. (1396. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1406.
(1396. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2968.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
     1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
      5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1596. (1008. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1008. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2969.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6.
alcím módosítását javasolja:
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
       1  Működési költségvetés 983,7 bev.
        3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1971. (386. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2970.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők, valamint Lasztovicza Je-
nő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. feje-
zet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 923,3 /-1000,0 kiad./
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  332. (1064. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1421.
(1064. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 4.jcs), 2926. (1064. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1064., 1065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2971.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 074,5 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 8 666,1 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2635. (1345. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2972.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 23 774,5 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 8 366,1 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2280. (1471. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2973.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 974,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 566,1 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2637. (1346. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2974.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 22 274,5 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 923,3 /-1000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 866,1 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  538. (1002. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc új 2. jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1002. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2975.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és
       frekvenciagazdálkodási feladatok [25 274,5] 25 254,5 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 846,1 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2597. (1472. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2976.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
       1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1426. (1558. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 2917.
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2993. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2977.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  304. (1560. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1420.
(1560. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 2921. (1560. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2978.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 074,5 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 723,3 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1126. (155. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2979.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
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       feladatok [25 274,5] 21 274,5 /-4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1611. (1473. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1473. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2980.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 174,5 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 10 009,1 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1531. (809. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/809. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2981.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 184,5 /-90,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 833,3 /-90,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2863. (1399. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2982.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és
       frekvenciagazdálkodási feladatok [25 274,5] 20 774,5 /-4500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 423,3 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1568. (1288. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2983.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 22 603,6 /-2670,9 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 195,2 /-2670,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1418. (1068. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1068. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2984.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 24 954,5 /-320,0 tám./
      1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 546,1 /-320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2275. (1341. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2985.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 919,5 /-355,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 511,1 /-355,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2276. (1340. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2986.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 774,5 /-4500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 423,3 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1599. (1015. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1015. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2987.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5.
cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./



- 1526 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1423. (596. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 1544.
(596. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2988.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 26 474,5 /+1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 11 066,1 /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  291. (444. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2989.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 28 154,5 /+2880,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 12 746,1 /+2880,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  289. (445. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2990.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1569. (1303. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2991.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 613,5 /-4661,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 205,1 /-2661,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1058. (1033. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc),
1445. (1033. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1033. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2992.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1425. (1557. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 2900.
(1557. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2993.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 15 470,5 /-9804,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 062,1 /-4804,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 5 109,1 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1426. (1558. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 2917.
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2976. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2994.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 497,0 /-5777,5 tám./
       1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 088,6 /-3777,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1410. (1570. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1570. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2995.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 423,3 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 366,1 /-3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1052. (434. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2996.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 15 274,5 /-10000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 109,1 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  323. (1571. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1413.
(1571. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2915. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2997.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh József,
dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári Ta-
más, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 21 774,5 /-3500,0 tám./
       1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 423,3 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 866,1 /-2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  996. (433. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 2.alc), 1144. (433. sz.

jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2998.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 25 254,5 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 846,1 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2043. (1469. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2999.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 24 274,5 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 9 109,1 /-1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1043. (451. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc új6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3000.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  331. (1062. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1057.
(1062. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs új4.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3001.  Dr. Braun Márton képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 13 118,6 /-12155,9 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
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           3  Dologi kiadások [5 923,3] 1 923,3 /-4000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 1 710,2 /-8155,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1415. (1660. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1660. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3002.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 974,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 566,1 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2638. (1347. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3003.  Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 084,5 /-190,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
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           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 733,3 /-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2859. (1402. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 3.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3004.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
      feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 9 609,1 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1129. (157. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 1.alc 5.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3005.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és
        frekvenciagazdálkodási feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  946. (475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 18.jcs), 949.
(475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs), 2891. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 3306. (475. sz. jav. - 5.mell. 18. előir), 3310.
(475. sz. jav. - 5.mell. 20. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3006.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 224,5 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 873,3 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1191. (158. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 37.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3007.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 25 269,5 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 918,3 /-5,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1190. (159. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 37.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3008.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1992. (281. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új.7jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3009.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 254,5 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 846,1 /-20,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2596. (1433. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3010.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 9 366,1 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1972. (392. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3011.  Dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
          5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1360. (931. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új18.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/931. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3012.  Lázár János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 21 274,5 /-4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 866,1 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1667. (1351. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új18 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3013.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 22 274,5 /-3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 923,3 /-1000,0 kiad./
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 866,1 /-2000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1675. (740. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új27 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3014.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 21 274,5 /-4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 423,3 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 366,1 /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1392. (1253. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új39.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3015.  Végh László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 974,5 /-5300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 623,3 /-1300,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1542. (1598. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3016.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 074,5 /-1200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 723,3 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1581. (1599. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1599. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3017.  Pokorni Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1375. (855. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/855. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3018.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 23 043,5 /-2231,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 7 878,1 /-2231,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1590. (803. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/803. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3019.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 21 256,4 /-4018,1 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 905,2 /-18,1 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  909. (400. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3205.
(400. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3211. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3212. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3222. (400. sz. jav. -

3.mell. 24. d) fajl), 3224. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3020.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 269,5 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 918,3 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1131. (160. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3021.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 474,5 /-800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 9 309,1 /-800,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1127. (153. sz. jav. - 1.mell. XIII. 4.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3022.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 174,5 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 10 009,1 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1124. (152. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3023.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 25 174,5 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 823,3 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1132. (151. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc új 29.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3024.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  329. (1645. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 1383.
(1645. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 36jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3025.  Dr. Gruber Attila és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 974,5 /-5300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 623,3 /-1300,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatban a növelés és az elvonás mértéke nem azonos értékű.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1564. (979. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3026.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 20 274,5 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 6 866,1 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  959. (458. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 3.alc 1.jcs), 3317.
(458. sz. jav. - 6.mell. 1. ei.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3027.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 25 254,5 /-20,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 10 089,1 /-20,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2369. (148. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 20.alc új12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3028.  Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 9 609,1 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1125. (154. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3029.  Dr. Dorkota Lajos, Cserna Gábor és Endre Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 21 274,5 /-4000,0 tám./
       1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 4 423,3 /-1500,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 7 366,1 /-2500,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1567. (1079. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1079. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3030.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 5 423,3 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1128. (156. sz. jav. - 1.mell. XIII. 6.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3031.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 23 274,5 /-2000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 8 109,1 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2299. (149. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 78.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3032.  Gőgös Zoltán és Pásztohy András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel, meg kell határozni, hogy melyik kiemelt elői-
rányzatot kel csökkenteni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1065. (29. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 13.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3033.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és
        frekvenciagazdálkodási feladatok [25 274,5] 24 774,5 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 109,1] 9 609,1 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  795. (55. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 59.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3034.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím
kiegészítését javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 274,5] 19 274,5 /-6000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           3  Dologi kiadások [5 923,3] 3 923,3 /-2000,0 kiad./
             5  Egyéb muködési célú támogatások, kiadások[9 866,1] 5 866,1 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1389. (1668. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 38jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3035.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 8. alcím felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  NIIF program támogatása 1 620,0 /+1620,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 1 620,0 /+1620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1970. (249. sz. jav. - 1.mell. XX. 9.cím), 2130. (249. sz.

jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 29.jcs), 2903. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 2959. (249. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3036.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [2 066,3] 1 977,1 /-
89,2 tám./
        1  Működési költségvetés 336,6 bev.
           1  Személyi juttatások [1 420,8] 1 341,3 /-79,5 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 466,9] 441,5 /-25,4 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 447,4] 463,1 /+15,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3037. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 2.cím), 3038. (1775.

sz. jav. - 1.mell. XXVI. 3.cím), 3040. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 4.cím), 3041. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 5.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3037.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Foglalkoztatási Hivatal [ 181,9] 172,3 /-9,6 tám./
       1  Működési költségvetés [1 006,8] 963,3 /-43,5 bev./
    1  Személyi juttatások [ 650,0] 609,8 /-40,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 214,4] 201,5 /-12,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3036. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 1.cím), 3038. (1775.

sz. jav. - 1.mell. XXVI. 3.cím), 3040. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 4.cím), 3041. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 5.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3038.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Munkaügyi Központok 84,0 tám.
       1  Működési költségvetés [20 038,4] 19 024,5 /-1013,9 bev./
         1  Személyi juttatások [12 181,4] 11 413,3 /-768,1 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 018,5] 3 772,7 /-245,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3036. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 1.cím), 3037. (1775.

sz. jav. - 1.mell. XXVI. 2.cím), 3040. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 4.cím), 3041. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 5.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3039.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI.
fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Munkaügyi Központok 84,0 tám.
        1  Működési költségvetés 20 038,4 bev.
           3  Dologi kiadások [3 922,5] 3 422,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1395. (1219. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új41 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3040.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím mó-
dosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
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  4  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség [2 597,9] 2 403,5 /-
194,4 tám./
        1  Működési költségvetés 1 045,6 bev.
           1  Személyi juttatások [2 116,6] 1 973,1 /-143,5 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 698,1] 647,2 /-50,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3036. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 1.cím), 3037. (1775.

sz. jav. - 1.mell. XXVI. 2.cím), 3038. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 3.cím), 3041. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 5.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3041.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  5  Regionális átképző központok [1 125,4] 1 108,0 /-17,4 tám./
       1  Működési költségvetés 1 882,4 bev.
           1  Személyi juttatások [1 204,3] 1 172,0 /-32,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 397,6] 387,3 /-10,3 kiad./
          3  Dologi kiadások [1 270,8] 1 296,0 /+25,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3036. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 1.cím), 3037. (1775.

sz. jav. - 1.mell. XXVI. 2.cím), 3038. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 3.cím), 3040. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 4.cím) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3042.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 1. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 70,0] 7,0 /-63,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 70,0] 7,0 /-63,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1724. (1486. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3043.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport
módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 70,0] 18,0 /-52,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 70,0] 18,0 /-52,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  553. (315. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 3.jc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3044.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 1. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 70,0] 18,0 /-52,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 70,0] 18,0 /-52,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2848. (1235. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 12jc)

pontjában foglaltakkal.



- 1554 -

Indokolás: Lásd a T/5601/1235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3045.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím
1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 70,0] 20,0 /-50,0 tám./
    2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 70,0] 20,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2649. (1666. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 14jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3046.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Polgári szolgálat [2 300,0] 1 300,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 200,0] 670,0 /-530,0 kiad./
           4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [1 075,6] 605,6 /-470,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben vizsgálandó, indokolt-e a személyi juttatások csök-
kentése is.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2297. (64. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 78.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3047.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Polgári szolgálat [2 300,0] 2 290,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 200,0] 1 194,7 /-5,3 kiad./
           4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [1 075,6] 1 070,9 /-4,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben vizsgálandó, indokolt-e a személyi juttatások csök-
kentése is.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2679. (61. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3048.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Polgári szolgálat [2 300,0] 2 295,0 /-5,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 200,0] 1 197,3 /-2,7 kiad./
           4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [1 075,6] 1 073,3 /-2,3 kiad./
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Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben vizsgálandó, indokolt-e a személyi juttatások csök-
kentése is.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  353. (58. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 5.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3049.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Polgári szolgálat [2 300,0] 2 200,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 200,0] 1 147,3 /-52,7 kiad./
           4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [1 075,6] 1 028,3 /-47,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben vizsgálandó, indokolt-e a személyi juttatások csök-
kentése is.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2142. (25. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 8.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3050.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Polgári szolgálat [2 300,0] 1 300,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 200,0] 673,0 /-527,0 kiad./
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           4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [1 075,6] 602,6 /-473,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben vizsgálandó, indokolt-e a személyi juttatások csök-
kentése is.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1729. (21. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 7.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3051.  Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI.
fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
        2  Felhalmozási költségvetés 1 082,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [1 082,0] 282,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szüksé-
ges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2817. (1214. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3052.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 8. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    8  Közmunkaprogramok támogatása [2 400,0] 5 400,0 /+3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 600,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 7 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  139. (1676. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 330. (1676. sz.

jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3053.  Halász János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21. al-
cím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 15,3 /-25,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 15,3 /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2315. (751. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3054.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:
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XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 38,6 /-1,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 38,6 /-1,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  341. (1367. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 22.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3055.  Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását java-
solják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 10,3 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 10,3 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2063. (1122. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új85jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3056.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21.
alcím módosítását javasolja:
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XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 2,3 /-38,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 2,3 /-38,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2609. (1249. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3057.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím
módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 10,3 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 10,3 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1522. (885. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/885. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3058.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21.
alcím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 16,3 /-24,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 16,3 /-24,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1647. (1644. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 12jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3059.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21.
alcím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 10,3 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 10,3 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  355. (1242. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 9.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3060.  Dr. Mikes Éva és Kékkői Zoltán József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 13,3 /-27,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 13,3 /-27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2584. (1046. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1046. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3061.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 5,3 /-35,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 5,3 /-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  787. (1543. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 1.alc új69jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3062.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 0,3 /-40,0 tám./
   1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 0,3 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  932. (1381. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 7.jcs), 3293.
(1381. sz. jav. - 5.mell. 7. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3063.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21.
alcím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 16,3 /-24,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 16,3 /-24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1650. (974. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új12 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3064.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 10,3 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 10,3 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2678. (518. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 6.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3065.  Bánki Erik képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím
módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 24,4 /-15,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 24,4 /-15,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  552. (1552. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 1.jcs 3.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1552. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3066.  Halász János, Homa János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamária,
Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXVI. fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 30,3 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 30,3 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2683. (507. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 9.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3067.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI.
fejezet 8. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    21  Közszolgálati reform előkészítése [ 40,3] 14,1 /-26,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 40,3] 14,1 /-26,2 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  432. (1462. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 1.jcs új13jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3068.  Ivanics Ferenc, Nógrádi László és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXX. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
  1  Gazdasági Versenyhivatal igazgatása [1 160,2] 1 260,2 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 733,0] 803,0 /+70,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 234,8] 254,8 /+20,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 110,3] 120,3 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1345. (1594. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3069.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXX. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
  1  Gazdasági Versenyhivatal igazgatása [1 160,2] 1 103,7 /-56,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 733,0] 690,2 /-42,8 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 234,8] 221,1 /-13,7 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1776. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3070.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXX. fejezet 1. cím módosí-
tását javasolja:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
  1  Gazdasági Versenyhivatal igazgatása [1 160,2] 1 291,4 /+131,2 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 110,3] 241,5 /+131,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2560. (144. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3071.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
  1  KSH Igazgatás
    1  KSH Központi Igazgatás [7 259,9] 6 995,8 /-264,1 tám./
        1  Működési költségvetés 595,9 bev.
           1  Személyi juttatások [3 750,3] 3 533,8 /-216,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 216,5] 1 147,2 /-69,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [2 496,4] 2 518,1 /+21,7 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3072. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 2.cím 1.alc), 3073.
(1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 4.cím), 3074. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 1.alc), 3075. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3072.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 2. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
  2  KSH Megyei Igazgatás
    1  KSH Megyei Igazgatóságai [4 111,1] 3 929,8 /-181,3 tám./
        1  Működési költségvetés 177,7 bev.
           1  Személyi juttatások [3 049,3] 2 905,9 /-143,4 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 990,4] 944,5 /-45,9 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 193,6] 201,6 /+8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3071. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 1.cím 1.alc), 3073.
(1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 4.cím), 3074. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 1.alc), 3075. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3073.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 4. cím mó-
dosítását javasolja:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
  4  KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat [ 210,0] 203,1 /-6,9 tám./
        1  Működési költségvetés 16,4 bev.
           1  Személyi juttatások [ 134,0] 128,3 /-5,7 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 44,5] 42,7 /-1,8 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 43,8] 44,4 /+0,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3071. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 1.cím 1.alc), 3072.
(1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 2.cím 1.alc), 3074. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 1.alc), 3075. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím

2.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3074.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 5. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
  5  KSH kutatóintézetei
    1  KSH Népességtudományi Kutató Intézet [ 91,4] 87,5 /-3,9 tám./
        1  Működési költségvetés 32,1 bev.
           1  Személyi juttatások [ 70,3] 66,3 /-4,0 kiad./
       2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 22,5] 21,2 /-1,3 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 27,6] 29,0 /+1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3071. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 1.cím 1.alc), 3072.
(1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 2.cím 1.alc), 3073. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 4.cím), 3075. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 2.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3075.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXI. fejezet 5. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
  5  KSH kutatóintézetei
    2  KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet [ 151,5] 145,9 /-5,6 tám./
       1  Működési költségvetés 116,6 bev.
           1  Személyi juttatások [ 140,6] 133,1 /-7,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 45,3] 42,9 /-2,4 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 75,8] 80,1 /+4,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3071. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 1.cím 1.alc), 3072.
(1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 2.cím 1.alc), 3073. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 4.cím), 3074. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXXI. 5.cím 1.alc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3076.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
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  1  MTA Titkársága
    1  MTA Titkárság Igazgatása [1 043,9] 1 023,9 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés 16,0 bev.
           1  Személyi juttatások [ 708,6] 688,6 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3077. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 4.cím), 3080. (1778.

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 5.cím), 3081. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 6.cím), 3082. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 9.cím), 3083.
(1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 10.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3077.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 4. cím
módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  4  MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek [7 879,9] 7 826,4 /-
53,5 tám./
        1  Működési költségvetés 3 060,8 bev.
           1  Személyi juttatások [5 784,7] 5 731,7 /-53,0 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 797,4] 1 794,3 /-3,1 kiad./
       3  Dologi kiadások [3 167,3] 3 169,9 /+2,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3076. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 3080.
(1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 5.cím), 3081. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 6.cím), 3082. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 9.cím),
3083. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 10.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3078.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 4. cím módo-
sítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  4  MTA Matematikai és természettudományi
      kutatóintézetek [7 879,9] 7 999,9 /+120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3 060,8 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,9] 155,9 /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  228. (660. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/660. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"3079.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  5  MTA Élettudományi kutatóintézetek [4 257,6] 4 317,6 /+60,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 290,3 bev.
           3  Dologi kiadások [1 146,7] 1 206,7 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  109. (661. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 12.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/661. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3080.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 5. cím
módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
    5  MTA Élettudományi kutatóintézetek [4 257,6] 4 119,7 /-137,9 tám./.
        1  Működési költségvetés 1 290,3 bev.
           1  Személyi juttatások [3 200,5] 3 089,4 /-111,1 kiad./
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 033,7] 998,3 /-35,4 kiad./
           3  Dologi kiadások [1 146,7] 1 155,3 /+8,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3076. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 3077.
(1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 4.cím), 3081. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 6.cím), 3082. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 9.cím),
3083. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 10.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3081.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 6. cím
módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  6  MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek [3 850,1] 3 777,9 /-72,2 tám./
        1  Működési költségvetés 698,1 bev.
           1  Személyi juttatások [2 799,1] 2 736,4 /-62,7 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 896,8] 882,7 /-14,1 kiad./
          3  Dologi kiadások [ 831,5] 836,1 /+4,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3076. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 3077.
(1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 4.cím), 3080. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 5.cím), 3082. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 9.cím),
3083. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 10.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3082.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 9. cím
módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  9  MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája [2 183,3] 2 040,1 /-143,2 tám./
        1  Működési költségvetés 59,2 bev.
           1  Személyi juttatások [1 527,0] 1 418,3 /-108,7 kiad./
        1  Működési költségvetés 59,2 bev.
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 503,0] 468,2 /-34,8 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 204,2] 204,5 /+0,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3076. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 3077.
(1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 4.cím), 3080. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 5.cím), 3081. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 6.cím),
3083. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 10.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3083.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 10. cím
módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  10  MTA Jóléti intézmények [ 323,2] 320,8 /-2,4 tám./
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        1  Működési költségvetés 187,7 bev.
           1  Személyi juttatások [ 194,2] 191,0 /-3,2 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 67,0] 66,2 /-0,8 kiad./
         3  Dologi kiadások [ 182,2] 183,8 /+1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3076. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 3077.
(1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 4.cím), 3080. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 5.cím), 3081. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 6.cím),
3082. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 9.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3084.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 2.
alcím 10. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
      10  Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása
       2  Arany János Közalapítvány támogatása [ 100,0] 225,0 /+125,0 tám./
        1  Műödési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 225,0 /+125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  242. (713. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3085.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XLI. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
    2  Államkötvények kamatelszámolása
    1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
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     1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
         kamatelszámolásai [411 540,4] 395 540,4 /-16000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1966. (282. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 3089. (282. sz.

jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3086.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
    2  Államkötvények kamatelszámolása
    1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
     1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
        kamatelszámolásai [411 540,4] 322 540,4 /-89000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs),
3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. -

3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
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3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3087.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módo-
sítását javasolják:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
    2  Államkötvények kamatelszámolása
    1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
     1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
         kamatelszámolásai [411 540,4] 407 277,6 /-4262,8 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím),
2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3088. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím

3.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3088.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és dr. Gógl Árpád képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
    3  Kincstárjegyek kamatelszámolásai
     1  Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása [121 235,2] 120 235,2 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3. (284. sz. jav. - 16.§ (1)), 6. (284. sz. jav. - 16.§ (2)), 10.
(284. sz. jav. - 16.§ (3)), 11. (284. sz. jav. - 16.§ (4)), 13. (284. sz. jav. - 16.§ (5)), 314. (284. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 844.
(284. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc), 1253. (284. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 1695. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím), 1698.
(284. sz. jav. - 1.mell. XVI. 7.cím), 1881. (284. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc), 1965. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 2114. (284.

sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 1.jcs), 2115. (284. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 7.jcs), 2400. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 5.cím),
2412. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 6.cím), 2461. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 10.alc 1.jcs), 3087. (284. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím

2.alc 1.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
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- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3089.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László,
Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XLI. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
    3  Kincstárjegyek kamatelszámolásai
     1  Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása [121 235,2] 119 034,2 /-2201,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  1966. (282. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 3085. (282. sz.

jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3090.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
    3  Kincstárjegyek kamatelszámolásai
     1  Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása [121 235,2] 110 235,2 /-11000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -
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1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav.

- 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl),
3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl),
3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl),
3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124.
(302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. -

3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl),
3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz.

jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179.
(302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229.
(302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27.

fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz.

jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir),
3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz.

jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.),
3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. -

8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir),
3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3091.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
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László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 1. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Községek általános feladatai/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 16 500 forint/lakos,
de legalább 1 000 000 forint,
és legfeljebb 3 000 000 forint községenként,
azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt,  ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint.

Legalább 2 000 000 forint hozzájárulás illeti meg az  önkormányzatot, amennyiben közigazgatási
feladatait egész évben körjegyzőség formájában látja el.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl),
3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell.

12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl),
3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz.

jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19.

fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. -

3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b)

fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207.
(302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl),
3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz.

jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3092.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont fajlagos összeg
módosítását javasolja:

/Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 395] 4 000 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3095. (465. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3265. (465. sz. jav. -

4.mell. B) I.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3093.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 2. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 395] 2 420 forint/lakos”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl),
3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell.

12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl),
3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz.

jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19.

fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. -

3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b)

fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207.
(302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl),
3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz.

jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3094.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 2. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 395] 1 807 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl),
3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103.

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz.

jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13.

fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141.
(103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. -

3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e)

fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186.
(103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255.
(103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. -

3.mell. kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3095.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont fajlagos összeg
módosítását javasolja:
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/Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 816] 5 793 forint/külterületi lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3092. (465. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3265. (465. sz. jav. -

4.mell. B) I.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3096.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 4. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 816] 4 093 forint/külterületi lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell.

12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl),
3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz.

jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19.

fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. -

3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b)

fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207.
(302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl),
3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz.

jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3097.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 5. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Körzeti igazgatási feladatok/

„b) FAJLAGOS ÖSSZEG: [490] 510 forint, az egyes okmányirodák 2002. október 1-je és 2003.
szeptember 30-a közötti egyévi ügyiratszáma után, de legalább a munkaállomások 2003. október
31-ei száma szorozva 1 600 000 forinttal”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
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(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell.

12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl),
3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz.

jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19.

fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. -

3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b)

fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207.
(302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl),
3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz.

jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3098.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 5. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Körzeti igazgatási feladatok/

„...
A b) pontban szereplő hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásai-
hoz a feldolgozott ügyeknek és/vagy a munkaállomásoknak a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyil-
vántartó és Választási Hivatal által rendelkezésre bocsátott száma szerint illeti meg
...”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3102. (302. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell.

12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl),
3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz.

jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19.

fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. -

3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b)

fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207.
(302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl),
3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz.

jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.
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2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3099.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 6. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

Megyei, fovárosi igazgatási és sportfeladatok

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [260] 250 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl),
3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103.

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz.

jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13.

fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141.
(103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. -

3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e)

fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186.
(103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255.
(103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. -

3.mell. kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3100.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont módosítását java-
solja:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/

„7. Üdülőhelyi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [2] 3,0 forint/idegenforgalmi adóforint

A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden
forintjához [2] 3 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó
alapján nem igényelhető a hozzájárulás.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3272. (1477. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3101.  Dr. Gruber Attila képviselő, valamint Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 7. pont módosítását javasolja:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/

„7. Üdülőhelyi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [2] 2,5 forint/idegenforgalmi adóforint
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A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden
forintjához [2] 2,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó
alapján nem igényelhető a hozzájárulás.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3269. (473. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/473., 474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3102.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 8. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 400] 3 740 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3105. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. -

3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell.

12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl),
3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz.

jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19.

fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. -
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3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b)

fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207.
(302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl),
3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz.

jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3103.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 9. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

„FAJLAGOS ÖSSZEG: ... - ... forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatok által külön jogszabály alapján nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az
önkormányzatokat terhelő különféle járulék - és hozzájárulás - izetési kötelezettségekhez, valamint
a közcélú munka szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik. E feladatok különösen: a rend-
szeres gyermekvédelmi támogatásnak, a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának,
az Szt. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási
járuléknak, az adósságcsökkentési támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó la-
kásfenntartási támogatásnak és az Szt. 38. § (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támo-
gatásnak, a tartósan munkanélküliek jövedelempótló támogatásának és az ezen ellátottak után fize-
tendő egészségügyi hozzájárulásnak a 10 %-a, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az Szt. 41.
§ (4) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a lakásfenntartási támo-
gatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a közgyógyellátás, valamint
a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon tör-
ténő egyedi mérséklése vagy elengedése.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc
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22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl),
3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103.

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz.

jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13.

fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141.
(103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. -

3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e)

fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186.
(103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255.
(103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. -

3.mell. kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3104.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 10. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A lakáshoz jutás feladatai/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [...] 1100-2100 forint/lakos, de legalább [...] 2 000 000 forint/település

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103.

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz.

jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13.

fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141.
(103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. -

3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e)



- 1591 -

fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186.
(103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255.
(103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. -

3.mell. kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3105.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/
/Alap-hozzájárulás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 300] 1 430 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)



- 1592 -

bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell.

11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b)

fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129.
(302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. -

3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl),
3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302.

sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell.

21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl),
3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302.

sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell.

24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)

fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254.
(302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3106.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 11. pont b) pont ba) alpont módosítását javasolják:

„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

b) Kiegészítő hozzájárulás
ba) Családsegítő és/vagy [a ]gyermekjóléti szolgálat működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG: [494] 520 forint/lakos”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3107.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Családsegítő és/vagy a gyermekjóléti szolgálat működtetése/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [494] 543 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
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(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3108.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 11. pont b) pont bb) alpont módosítását javasolják:

„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

b) Kiegészítő hozzájárulás
bb) Falugondnoki[,] vagy tanyagondnoki szolgálat működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 907 400] 2 000 000 forint/szolgálat”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3110. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3109.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
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tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás működtetése/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 907 400] 2 098 140 forint/szolgálat”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc)

bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3110.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 11. pont b) pont bc) alpont módosítását javasolják:

„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

b) Kiegészítő hozzájárulás
bc) Gondozási központ működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG:
bca) [2 950 400] 3 001 000 forint a 3000 főnél kisebb lakosságszámú települések esetén,

bcb) [3 626 500] 4 001 700 forint a 3000 és 5000 fő közötti lakosságszámú települések esetén.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3115. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3111.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont bc) alpont bca) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Gondozási központ működtetése/
/FAJLAGOS ÖSSZEG:/

„bca) [2 950 400] 3 245 440 forint a 3000 főnél kisebb lakosságszámú települések esetén,”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be)

fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -
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3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3112.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont bc) alpont bcb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Gondozási központ működtetése/
/FAJLAGOS ÖSSZEG:/

„bcb) [3 626 500 forint] 3 989 150 a 3000 és 5000 fő közötti lakosságszámú települések esetén.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.
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sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be)

fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3113.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b)
pont bd) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Támogató szolgálatok működtetése/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 000 forint/szolgálat”

Megjegyzés: A mód. javaslat fajlagos összeg változást nem tartalmaz..

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  852. (223. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 3117.
(223. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3114.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont bd) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Támogató szolgálatok működtetése/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [10 000 000] 11 000 000 forint/szolgálat”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc
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21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3115.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 11. pont b) pont bd) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
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b) Kiegészítő hozzájárulás
bd) Támogató szolgálatok működtetése

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 000 forint/szolgálat

A kiegészítő hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely az Szt. 65/C. §-a alapján,
valamint a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgá-
latot, azt 2003-ban is működtette[ és jogosult volt normatív hozzájárulásra].
A hozzájárulásra jogosult továbbá
- [az ]a megyei önkormányzat,[ amely már 2003-ban működtetett támogató szolgálatot,]
- az a 10 000 lakosságszámot elérő települési önkormányzat, amely 2004-ben új támogató szolgá-
latot hoz létre,
- a gesztor települési önkormányzat, ha a támogató szolgálatot - a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint - in-
tézményi társulás keretében működtetik, és a 10 000 lakosságszámot el nem érő társult települések
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja a 10 000 főt, valamint - az a 10 000 lakosságszámot
elérő települési önkormányzat is, amely a támogató szolgálat feladatait az Szt. 120-122. §-ai szerinti
ellátási szerződés keretében biztosítja a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények sze-
rint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3116.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont be) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Házi gondozási körzet működtetése/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 313 300] 1 444 630 forint/körzet”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
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(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3117.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b)
pont bf) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:

/Kiegészítő hozzájárulások/
/Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 500 000] 4 000 000 forint/szolgálat”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  852. (223. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 3113.
(223. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3118.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
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László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 11. pont b) pont bf) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

//Kiegészítő hozzájárulások/
/Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 500 000] 2 750 000 forint/szolgálat”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3299. (302. sz.

jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17.

előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav.

- 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)

fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl),
3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav.

- 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3119.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 11. pont b) pont bf) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

b) Kiegészítő hozzájárulás
bf) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 000 forint/szolgálat

A kiegészítő hozzájárulásra jogosult az a[ települési] helyi önkormányzat, amely az Szt. 63. § (2)-
(3) bekezdés szerint a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályoknak megfelelően jelző-
rendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül ki-
helyezésre időskorú vagy fogyatékos személyek otthonába.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3120. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3120.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 12. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
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„12. Gyermekvédelmi szakellátás

a) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [794 000] 805 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3123. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3121.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 12. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
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„12. Gyermekvédelmi szakellátás

a) Otthont nyújtó ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [794 000] 873 400 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3122.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 12. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Gyermekvédelmi szakellátás/
/Különleges ellátás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [900 000] 990 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3123.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 12. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„12. Gyermekvédelmi szakellátás

c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [952 600] 966 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3124.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 12. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„12. Gyermekvédelmi szakellátás

c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [952 600] 1 047 860 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.
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előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3125.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 12. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„12. Gyermekvédelmi szakellátás

d) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [720 000] 750 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
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- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3126.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 12. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„14. Nappali szociális intézményi ellátás
b) Fogyatékos személyek nappali ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [442 000] 450 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl),
3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz.

jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b)

fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3127.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 12. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„12. Gyermekvédelmi szakellátás

d) Utógondozói ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [720 000] 792 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3128. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302.

sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3128.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 12. pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Gyermekvédelmi szakellátás/
/Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [69 000] 75 900 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3129. (302.
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sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3129.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 13. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [713 000] 798 560 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
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(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell.

16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3130.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 13. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [713 000] 725 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141.
(103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. -

3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e)

fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186.
(103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255.
(103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. -

3.mell. kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3131.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 14. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„14. Nappali szociális intézményi ellátás
a) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [176 000] 177 300 forint/ellátott”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3132.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a)
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:

/Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [176 000] 300 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  862. (222. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 3134.
(222. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3133.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 14. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [176 000] 193 600 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.
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jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3134.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b)
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:

/Fogyatékos személyek nappali ellátása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [442 000] 550 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  862. (222. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 3132.
(222. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3135.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
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Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 14. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Fogyatékos személyek nappali ellátása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [442 000] 486 200 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16.

fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3136.  Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont mó-
dosítását javasolja:

/Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [770 000] 950 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  866. (221. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3137.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 16. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [770 000] 780 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)
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fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3139. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141.
(103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. -

3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e)

fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186.
(103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b)

bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255.
(103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. -

3.mell. kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3138.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 16. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/ Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [770 000] 816 200 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
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3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3139.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 17. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„17. Gyermekek napközbeni ellátása
a) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [361 000] 365 100 forint/ellátott
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3141. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3140.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 17. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/ Gyermekek napközbeni ellátása/
/Bölcsődei ellátás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [361 000] 415 150 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
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(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3141.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 17. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„17. Gyermekek napközbeni ellátása
b) Családi napközi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 104 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3142.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
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Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 17. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Gyermekek napközbeni ellátása/
/Családi napközi ellátás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 115 000 forint/ellátott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3148. (302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,



- 1631 -

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3143.  Jauernik István és dr. Wiener György képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet
17. pont kiegészítését javasolják a következő új c) pont felvételével:

/17. Gyermekek napközbeni ellátása/

„c) Ingyenes intézményi étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/ellátott

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy he-
tes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 148. § (6) bekezdés
alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelem-
bevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 253 mal elszámolásnál a havi jelentőla-
pok szerinti bent lévő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva
253-mal.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  56. (117. sz. jav. - 96.§ új(2)), 869. (117. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 1.alc 17.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3144.  Szijjártó Péter és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont
fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
„19. Óvodai nevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [182 000] 218 400 forint/gyermek”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  879. (331. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3145.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont fajlagos összeg
módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/19. Óvodai nevelés/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [182 000] 218 400 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3150. (412.

sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell.

20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl),
3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412.

sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell.

24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl),
3228. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241.
(412. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3146.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19.
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/19. Óvodai nevelés/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [182 000] 185 000 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  876. (1728. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3147.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 19. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„19. Óvodai nevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [182 000] 185 000 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell.

20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl),
3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103.

sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell.

24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)),
3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell.

kieg.sz. 8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3148.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 19. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/19. Óvodai nevelés/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [182 000] 218 400 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3152.
(302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -
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3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3149.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 20. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„20. Iskolai oktatás
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [187 000] 190 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.
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b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3150.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [187 000] 224 400 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3151.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [187 000] 224 400 forint/tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  886. (329. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 3153.
(329. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3162. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3165. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3167. (329. sz. jav. -

3.mell. 20. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3152.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 20. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [187 000] 224 400 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
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(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3153.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
„b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [194 000] 232 800 forint/tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  886. (329. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 3151.
(329. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3162. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3165. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3167. (329. sz. jav. -

3.mell. 20. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3154.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [194 000] 197 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  881. (1727. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3155.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 20. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [194 000] 232 800 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3160. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3156.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [194 000] 232 800 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3157.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 20. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„20. Iskolai oktatás
b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [194 000] 197 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3158.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 20. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
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„20. Iskolai oktatás
c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 242 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3159.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás a 9-13 . évfolyamokon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 246 000 forint/tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  880. (1726. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1726. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3160.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 20. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 288 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3164. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3161.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Iskolai oktatás/
/Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 288 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)
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fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3162.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
„c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG: [240 000] 288 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  886. (329. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 3151.
(329. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3153. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3165. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3167. (329. sz. jav. -

3.mell. 20. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3163.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
„d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000] 228 000 forint/tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3164.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 20. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/20. Iskolai oktatás/

„d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000] 228 000 forint/tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.
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23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3165.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
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/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
„d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000] 228 000 forint/tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  886. (329. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 3151.
(329. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3153. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3162. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3167. (329. sz. jav. -

3.mell. 20. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3166.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 20. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„20. Iskolai oktatás
d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG: [190 000] 193 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3170. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3167.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20.
pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
„e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG: [102 000] 122 400 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  886. (329. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 3151.
(329. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3153. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3162. (329. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3165. (329. sz. jav. -

3.mell. 20. d) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3168.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 20. pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/20. Iskolai oktatás/

„e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [102 000] 122 400 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3169.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont e) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
20. Iskolai oktatás
„e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG: [102 000] 122 400 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3170.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 20. pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„20. Iskolai oktatás
e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG: [102 000] 103 500 forint/tanuló”



- 1653 -

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3172.
(103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3171.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 21. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [430 000] 516 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
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(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3172.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 21. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [430 000] 440 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3173.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:
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„21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [430 000] 516 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3178. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3174.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

„21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [430 000] 516 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  888. (401. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 2949.
(401. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3176. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3182. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,



- 1657 -

- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3175.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 21. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„b) Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [225 000] 270 000 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
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3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3176.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„b) Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [225 000] 270 000 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  888. (401. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 2949.
(401. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3174. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3182. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3177.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 21. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
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/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„b) Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [225 000] 228 000 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3180. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3178.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„b) Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [225 000] 270 000 forint/gyermek”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3181.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3179.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 21. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„c) Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [302 000] 362 400 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -
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1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3180.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 21. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„c) Fejlesztő felkészítés
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [302 000] 307 000 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3186. (103. sz. jav. -

3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3181.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont c) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„c) Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [302 000] 362 400 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.
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sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3182.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont c) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/

„c) Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [302 000] 362 400 forint/gyermek”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  888. (401. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 2949.
(401. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3174. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3176. (401. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3183.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos ösz-
szeg módosítását javasolja:
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„22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 115 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  895. (403. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 2912.
(403. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 3190. (403. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3184.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 115 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)
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fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3191. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194.
(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3185.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22.
pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 105 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  897. (1725. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 3189.
(1725. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3186.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 22. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 102 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3187.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:
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„22. Alapfokú művészetoktatás
a) Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 115 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3188. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3188.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/Alapfokú művészetoktatás/
/Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [66 000] 75 900 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3193. (412. sz. jav. -

3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
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(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3189.  Dr. Bőhm András és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22.
pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Alapfokú művészetoktatás/
/Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [66 000] 70 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  897. (1725. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 3185.
(1725. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3190.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont fajlagos ösz-
szeg módosítását javasolja:

/Alapfokú művészetoktatás/
/Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [66 000] 75 900 forint/tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  895. (403. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 2912.
(403. sz. jav. - 1.mell. XXV. 3.cím), 3183. (403. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3191.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 22. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Alapfokú művészetoktatás/
/Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [66 000] 75 900 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3194.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3192.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 23. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [330 000] 331 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3193.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

„23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [330 000] 396 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3194.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
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Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 23. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [330 000] 396 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3195.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

„23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [330 000] 396 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  899. (402. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1482.
(402. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3198. (402. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3196.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 23. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás/

„b) Fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [670 000] 680 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)
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fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3197.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 23. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

„b) Fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [670 000] 804 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs
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1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3201. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3198.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás/

„b) Fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [670 000] 804 000 forint/gyermek, tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  899. (402. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1482.
(402. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3195. (402. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3199.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

„b) Fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [670 000] 804 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3200.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

„24.  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
a) Általános iskolai napközi foglalkozás

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 27 200 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3201.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„24.  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
a) Általános iskolai napközi foglalkozás

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 27 200 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.
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23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3207. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3202.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 24. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:
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„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
a) Általános iskolai napközi foglalkozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 21 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3203.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a
törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
a) Általános iskolai napközi foglalkozás

FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 22 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a  fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.
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Indokolás: Lásd a T/5601/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3204.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

„24.  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
a) Általános iskolai napközi foglalkozás

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 22 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  904. (1733. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3205.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/ Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Általános iskolai napközi foglalkozás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 27 200 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  909. (400. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3019.
(400. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3211. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3212. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3222. (400. sz.

jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3224. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3206.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a
törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [17 000] 20 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a  fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5601/263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3207.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [17 000] 18 700 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -
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1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3208.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 24. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [17 000] 17 500 forint/gyermek, tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3209.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [17 000] 18 700 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.
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c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3210.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [17 000] 20 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  903. (1732. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3211.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [17 000] 18 700 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  909. (400. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3019.
(400. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3205. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3212. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3222. (400. sz.

jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3224. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3212.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont c) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/ Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/ Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [44 000] 48 400 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  909. (400. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3019.
(400. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3205. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3211. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3222. (400. sz.

jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3224. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3213.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 24. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [44 000] 45 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3234. (103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3214.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/ Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/ Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [44 000] 48 400 forint/gyermek, tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3215.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont c) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/ Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/ Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [44 000] 48 400 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3216.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont c) pont cb) alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:

/c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 44 000 forint/gyermek, tanuló/

„cb) A kiegészítő hozzájárulás [másfélszeresét] kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az
általa fenntartott iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a követke-
ző feltételek szerint:
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- ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási
nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kö-
telező, illetve választható, ott a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tan-
terv, azokon az évfolyamokon pedig, ahol az oktatás nem a helyi tanterv szerint folyik, ott a mi-
niszter által kiadott nevelési-oktatási terv alapján, vagy
- ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az évfolyam-
okon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű
iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, azokon az évfolyamokon pe-
dig, ahol az irányelv alkalmazása nem kötelező, ott a Művelődési Minisztérium 29207/1987. (MK.
22.) számú engedélye szerint, vagy
- először a 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára), ha a Kt. 28. §-ának (4)
bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült helyi pedagógiai program, illetve a
helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő évfolyamot szervez.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  908. (1731. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3217.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a
törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont c) pont cb) alpont igénybevétel feltételei módosítását
javasolják:

/c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 44 000 forint/gyermek, tanuló/

„cb) A kiegészítő hozzájárulás [másfélszeresét] kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az
általa fenntartott iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a követke-
ző feltételek szerint:
- ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási
nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kö-
telező, illetve választható, ott a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tan-
terv, azokon az évfolyamokon pedig, ahol az oktatás nem a helyi tanterv szerint folyik, ott a mi-
niszter által kiadott nevelési-oktatási terv alapján, vagy
- ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az évfolyam-
okon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű
iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, azokon az évfolyamokon pe-
dig, ahol az irányelv alkalmazása nem kötelező, ott a Művelődési Minisztérium 29207/1987. (MK.
22.) számú engedélye szerint, vagy
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- először a 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára), ha a Kt. 28. §-ának (4)
bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült helyi pedagógiai program, illetve a
helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő évfolyamot szervez.”

Indokolás: Lásd a T/5601/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3218.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont d) pont módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/

„d) [Diáksporttal kapcsolatos] Kulturális-, sport-, és egyéb szabadidős feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 2 500 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. a)-d) és 21. a) pontjaiban meghatá-
rozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a Kiegészítő szabályok 1. a) pontja
szerint számított adata alapján veheti igénybe [az iskolai mindennapos testedzés] a pedagógiai
programjában meghatározott mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli
kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát, valamint egészség-
fejlesztést megvalósító feladatai[nak megoldásá]hoz.”

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5601/260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3219.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont módosítá-
sát javasolja:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/

„d) [Diáksporttal kapcsolatos] Kulturális-, sport-, és egyéb szabadidős feladatok
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 2 000 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. a)-d) és 21. a) pontjaiban meghatá-
rozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a Kiegészítő szabályok 1. a) pontja
szerint számított adata alapján veheti igénybe [az iskolai mindennapos testedzés] a pedagógiai
programjában meghatározott mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli
kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát, valamint egészség-
fejlesztést megvalósító feladatai[nak megoldásá]hoz.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  905. (1734. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3220.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont d) pont módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/

„d) [Diáksporttal kapcsolatos] Kulturális-, sport-, és egyéb szabadidős feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 4 000 forint/tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. a)-d) és 21. a) pontjaiban meghatá-
rozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a Kiegészítő szabályok 1. a) pontja
szerint számított adata alapján veheti igénybe [az iskolai mindennapos testedzés] a pedagógiai
programjában meghatározott mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli
kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát, valamint egészség-
fejlesztést megvalósító feladatai[nak megoldásá]hoz.”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a  fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/5601/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3221.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Diáksporttal kapcsolatos feladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 1 320 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3222.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Diáksporttal kapcsolatos feladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 1 320 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  909. (400. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3019.
(400. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3205. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3211. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3212. (400. sz.

jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3224. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3223.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
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/Diáksporttal kapcsolatos feladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 1 320 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3225. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3224.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont fajlagos
összeg módosítását javasolja:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Hozzájárulás az érettségi-, és szakmai vizsgák lebonyolításához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [10 000] 11 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  909. (400. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 3019.
(400. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc), 3205. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3211. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3212. (400. sz.

jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3222. (400. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3225.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
/Hozzájárulás az érettségi-, és szakmai vizsgák lebonyolításához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [10 000] 11 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3228.
(412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3226.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 24. pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/
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/Hozzájárulás az érettségi-, és szakmai vizsgák lebonyolításához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [10 000] 11 000 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3227.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont módosítá-
sát javasolja:

25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz
„a) Bölcsődében, [Ó]óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/gyermek, tanuló
aa) A kiegészítő hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott bölcsődében,  óvodában, kollé-
giumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszer oktatásban részt vevő gyermekek, tanu-
lók után igényelhető, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jo-
gosultak a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)-c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározott normatív
térítésidíj-kedvezményre.
ab) A kiegészítő hozzájárulás másfélszerese igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott kol-
légiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő és a Gyvt. 148.
§ (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, továbbá a bölcsődében, valamint az óvodában ellátott
és a Gyvt. 148. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott jogcímen 50 %-os normatív
térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett in-
tézményi étkeztetést biztosít. Az ac) pont szerinti kedvezményre jogosult bölcsödések és óvodások
létszámát itt figyelmen kívül kell hagyni.
ac) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosa jár a helyi önkormányzat által fenntartott bölcsödében
valamint óvodában ellátott és a Gyvt. 148. § (6) bekezdésében meghatározott - a Gyvt. 148. §-ának
(5) bekezdésének a) pontja és (6) bekezdése alapján együttesen - 100 %-os normatív térítésidíj-
kedvezményre jogosult gyermekek után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést
biztosít. Azoknak a bölcsödei és [az] óvodai ellátottaknak a létszámát, akik után a fenntartó a Gyvt.
148. § (5) bekezdésének b) és c) pontja alapján igényelhet hozzájárulást csak az ab) jogcímen lehet
figyelembe venni.
Az e pontban foglalt kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igé-
nyelhetők. Emellett ugyanazon gyermek, tanuló - művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegé-
szítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén - csak egy in-
tézménynél vehető figyelembe.
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 1. k) pontja szerint történik.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1714. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3228.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
„25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz
a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 24 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225.
(412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz.

jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3229.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 25. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/ Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz/
/Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 24 000 forint/gyermek, tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3230.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25.
pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
„25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz
a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [20 000] 24 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  914. (328. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 3231.
(328. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3237. (328. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3231.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25.
pont b) pont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz
b) Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 400] 2 880 forint/tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  914. (328. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 3230.
(328. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3237. (328. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3232.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 25. pont b) pont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz/
/Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához/

„ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 400] 2 880 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3233.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) pont ba) al-
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz/
/Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához/

„ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 400] 2 880 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225.
(412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3236. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz. jav.

- 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3234.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 25. pont b) pont bb) alpont módosítását javasolják:

„25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz

b) Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz

[FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 600 forint/tanuló]

A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Kt. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyv-
piac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. § (4) bekezdése és 32. §
(9) bekezdése alapján igényelhetik a tartósan beteg, vagy fogyatékos, a három vagy többgyermekes
családban élő, továbbá az egyedülálló szülő eltartásában élő, az 1-13. évfolyamokon és a szakkép-
zési évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő iskolai tanulók, valamint az 1-8. évfo-
lyamon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei) közokta-
tási statisztikai állapotra becsült létszám alapján a következők [feltételek ]szerint:

Az általános hozzájárulás
- 150 %-[ban]át az 1-4. évfolyamos tanulók után, a gyógypedagógiai oktatásban, továbbá a nemze-
tiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevő tanu-
lók nélkül,
- 300 %-[ban]át az 5-8. évfolyamos tanulók után (beleértve a hat évfolyamos gimnázium 7-8., illet-
ve a
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamait is), a gyógypedagógiai oktatásban, továbbá a nem-
zetiségi
nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevő tanulók nél-
kül,
- 400 %-[ban]át a 9-13. évfolyamos tanulók után, a szakképzési évfolyamokon tanulók, és az 1-13.
évfolyamon a gyógypedagógiai oktatásban, továbbá a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási
nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevő tanulók után.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.



- 1704 -

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3240.
(103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3235.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 25. pont b) pont bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz/
/Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához/

„bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 600] 4 320 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -
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1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302.

sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell.

1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz.

jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13.

előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz.

jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3236.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) pont bb) al-
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz/
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/Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához/

„bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 600] 4 320 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225.
(412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3241. (412. sz. jav.

- 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3237.  Szijjártó Péter és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25.
pont b) pont bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz
b) Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
„bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 600] 4 320 forint/tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  914. (328. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 3230.
(328. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3231. (328. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3238.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont módosítá-
sát javasolja:

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához
a) Óvodába, általános iskolába, gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró gyermek, ta-
nulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 500 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek hiányában nem
a tartózkodás helye szerinti óvodába bejáró, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat év-
folyamos gimnázium [7-8.] 7-12. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium [5-8.] 5-12. évfo-
lyamára, a szakközépiskolák 9-12. évfolyamára, valamint a szakiskolák 9-11. évfolyamára bejáró,
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók ellátásához veheti igénybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban
résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű óvo-
dát, iskolát (gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát) vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igé-
nyelhető.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  915. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3239.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 26. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/

„a) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 27 000 forint/gyermek, tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254.
(302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3240.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 26. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához

a) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 25 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.



- 1710 -

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3241.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához

a) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 27 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225.
(412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav.

- 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3242.  Szijjártó Péter és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont
a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési
önkormányzatok feladatellátásához

„a) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [22 500] 27 000 forint/gyermek, tanuló
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  918. (330. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3245.
(330. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3249. (330. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3243.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont b) pont módosítá-
sát javasolja:

„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába, gimnáziumába, szakközépiskolájá-
ba, szakiskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 33 900 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást az a községi, városi önkormányzat veheti igénybe, amely a megyei fej-
lesztési tervvel egyezően, az óvodai neveléssel és az általános iskolai, gimnáziumi, szakközépisko-
lai, szakiskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók iskolai oktatásának biztosításával
összefüggő törvényben előírt kötelező feladatait - a Ttv. szerint létrehozott - társulás keretében oldja
meg.
A hozzájárulás igénylésének további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megál-
lapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intéz-
mény költségvetésének közös meghatározása.
A hozzájárulás igényelhető a nyolc évfolyamos gimnázium [5-8.] 5-12. évfolyamán, illetve a hat
évfolyamos gimnázium [7-8.] 7-12. évfolyamán, a szakközépiskola 9-12. évfolyamán, a szakiskola
9-11.  évfolyamán nappali rendszerben oktatott tanulók után is, ha a gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai oktatást az ebben a pontban előírt feltételeknek megfelelő társulás keretében oldják
meg.
A hozzájárulás nem igényelhető a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok között létrejött
társulások keretében ellátott, oktatott gyermekek, tanulók után, a városi székhelyű intézménybe be-
járó városi lakóhelyű vagy tartózkodási helyű tanulók után, valamint azon gyermekek, tanulók után,
akik nem a társulási megállapodás alapján veszik igénybe a nevelést, oktatást a társulás keretei kö-
zött működő intézményben.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  921. (1730. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1730. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3244.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont b) pont módosítá-
sát javasolja:

„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 33 900 forint/gyermek, tanuló

ba) A kiegészítő hozzájárulást az a községi, városi önkormányzat veheti igénybe, amely a megyei
fejlesztési tervvel egyezően, az óvodai neveléssel [és az általános iskolai nappali rendszerű okta-
tásban részt vevő tanulók iskolai oktatásának biztosításával] összefüggő törvényben előírt kö-
telező feladatait [- a Ttv. szerint létrehozott -] társulás keretében oldja meg.
[A hozzájárulás igénylésének további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos
megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése,
az intézmény költségvetésének közös meghatározása.]
E kiegészítő hozzájárulást veheti igénybe az a községi, városi önkormányzat, amely a megyei fej-
lesztési tervvel egyezően, az általános iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
iskolai oktatásának biztosításával összefüggő törvényben előírt kötelező feladatait utoljára 2003.
augusztus 31-éig kötött társulási megállapodás keretében oldja meg.

[A]Ez a hozzájárulás igényelhető a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, illetve a hat év-
folyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerben oktatott tanulók után is, ha a gimnáziumi
oktatást az ebben a pontban előírt feltételeknek megfelelő társulás keretében oldják meg.
A hozzájárulás nem igényelhető a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok között létrejött
társulások keretében ellátott, oktatott gyermekek, tanulók után, a városi székhelyű intézménybe be-
járó városi lakóhelyű vagy tartózkodási helyű tanulók után, valamint azon gyermekek, tanulók után,
akik nem a társulási megállapodás alapján veszik igénybe a nevelést, oktatást a társulás keretei kö-
zött működő intézményben.

bb) Először a 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a kiegészítő normatív
hozzájárulás 250 %-át vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a nappali rendszerű oktatásban részt
vevő tanulók után, ha a nyolc évfolyamos általános iskola vagy hat illetve nyolc évfolyamos gimná-
zium tagintézményeként tartanak fenn - önkormányzati társulás keretei között - legalább 3 nyolc év-
folyamnál kevesebb évfolyammal rendelkező általános iskolát.
Ez a hozzájárulás jár a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után először a 2004/2005.
tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) ha a hat, illetve nyolc évfolyamos gimnázium és
a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő legalább 3 általános iskola tagintézményként
történő bevonásával vagy szakközépiskola és tagintézményeként működő legalább 3 általános is-
kola bevonásával tizenkettő, illetve tizenhárom évfolyamos a Kt. 33 . §-ának (3) bekezdésében
meghatározott egységes iskolát - önkormányzati társulás keretei között - tartanak fenn.

bc) Először a 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a szakképző intézmé-
nyekben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóik után e hozzájárulás ....%-át igé-
nyelhetik a települési (községi városi megyei jogú városi) és megyei önkormányzatok, ha a megyei
és/vagy megyei jogú városi önkormányzattal legalább 5 települési önkormányzat köt társulási meg-
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állapodást amely alapján a megyei, megyei jogú városi székhelyű intézmény tagintézményeiként
működnek tovább a társulásba kapcsolt szakképző intézmények.

bd) Először a 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a szakképző intézmé-
nyekben nappali rendszerű iskolai oktatásban és/vagy kizárólag a gyógypedagógiai nevelést-
oktatást biztosító iskolában oktatásban részt vevő tanulóik után e hozzájárulás ...%-át igényelhetik a
fővárosi, megyei és/vagy megyei jogú városi önkormányzatok ha legalább másik két megyével
és/vagy megyei jogú várossal és/vagy a fővárosi önkormányzattal kötnek társulási megállapodást,
amely alapján a székhelynek kijelölt intézményhez tagintézményként kapcsolódnak a társulásba
kapcsolt szakképző, és/vagy gyógypedagógiai intézmények.

be) Először a 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a bd) pont szerinti
hozzájárulás kétszerese jár, ha a társulás létrehozásával egyetlen székhely-intézmény fenntartása
mellett biztosítják a tanulók és a pedagógusok tömegközlekedési rendszeren kívüli utaztatását az
oktatási intézménybe és vissza.

A ba)-be) pont szerinti hozzájárulások igénylésének közös feltétele hogy a társulás megfeleljen a
Ttv. 8. §-ában és 16. §-ában foglaltaknak, továbbá az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos
megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése és az
intézmény költségvetésének közös meghatározása. E hozzájárulás egy gyermek, tanuló után csak
egy jogcímen vehető igénybe. Nem igényelhető a hozzájárulás azon gyermekek, tanulók után, akik
nem a társulási megállapodás alapján veszik igénybe a nevelést, oktatást a társulás keretei között
működő intézményben/tagintézményben. A hozzájárulást minden esetben a társulási megállapodás-
ban kijelölt intézmény székhelye szerinti önkormányzat igényelheti. „

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  916. (1729. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3245.  Szijjártó Péter és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont
b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai)
26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési
önkormányzatok feladatellátásához

„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [33 900] 40 680 forint/gyermek, tanuló”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  918. (330. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3242.
(330. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3249. (330. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3246.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont b) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához/

„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [33 900] 40 680 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225.
(412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav.

- 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3250. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3247.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 26. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához/

b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [33 900] 36 400 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3252. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3248.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 26. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/
/Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [33 900] 40 680 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3251. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254.
(302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3249.  Szijjártó Péter és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont
c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai)
26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési
önkormányzatok feladatellátásához

c) Akistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [12 000] 24 000 forint/gyermek, tanuló

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  918. (330. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3242.
(330. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3245. (330. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3250.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont fajlagos
összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
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/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/
/Akistelepülések támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [12 000] 24 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  877. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 883.
(412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 890. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 892. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 901. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 910. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 911. (412. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 920. (412. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 2511. (412. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3145. (412.

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3150. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3156. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3161. (412. sz. jav. - 3.mell. 20.

c) fajl), 3163. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3169. (412. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3173. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3178.
(412. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3181. (412. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3187. (412. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3188. (412. sz. jav. -

3.mell. 22. b) fajl), 3193. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3199. (412. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3200. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. a)

fajl), 3209. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3215. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3223. (412. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 3225.
(412. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3228. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3233. (412. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl), 3236. (412. sz. jav.

- 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3241. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3246. (412. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3251.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 26. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/
/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/
/Akistelepülések támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [12 000] 24 000 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc
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17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3254.
(302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3252.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 26. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához

c) A kistelepülések támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [12 000] 12 500 forint/gyermek, tanuló”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3255. (103. sz. jav. -

3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3253.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 27. pont módosítását javasolják:
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/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/

„27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 116] 1 183 forint/lakos, de legalább minden közművelődési és közgyűj-
teményi feladatokat ellátó települési önkormányzat részesül 3 000 000 forintban

A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak vé-
delmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a
közművelődést szolgáló feladatai ellátásához. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat el-
látó települési önkormányzatot a lakosság-számtól függetlenül megilleti 3 000 000 forint.”

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3254.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 27. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 116] 1 183 forint/lakos, de legalább minden közművelődési és köz-
gyűjteményi feladatokat ellátó települési önkormányzat részesül 3 000 000 forintban „

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -
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1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3255.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 27. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 116] 1 156 forint/lakos”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. -

3.mell. 26. c) fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz.

8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3256.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 3.
számú melléklet 27. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok/

„A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelő-
dést szolgáló feladatai ellátásához. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó települési
önkormányzatot a lakosságszámtól függetlenül megilleti 3 000 000 forint.”
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Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3270. (302. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3257.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 28. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„28. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [94 801 710] 98 676 532 forint/megye, főváros [374] 385 forint/lakos”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. -

3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz.

8.), 3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3258.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja a
következő új 29. pont felvételével:

„29. Hozzájárulás kistelepülések folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 800 forint/lakos/év

A hozzájárulás a 2000 fő alatti kistelepülés lakosságszáma szerint illeti meg a helyi önkormányza-
tot, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben, a folyékony hulladékkezelési köz-
szolgáltatás kialakításával kapcsolatban megfogalmazott kötelezettségek végrehajtásának meg-
könnyítésére.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3267. (470. sz. jav. - 4.mell. B) I.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3259.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését java-
solják a következő új 29. pont felvételével:

„29. Hozzájárulás diákok utazási költségéhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 forint/diák

A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskolában, szak-
iskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban alap, illetve középfokú képzésben részesülő tanu-
lók után.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  922. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc új29.jcs), 1494.
(600. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3260.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont h) alpont módosítását javasolják:

„Kiegészítő szabályok

/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/

„h) A 21. b) és c) pont szerinti, a korai fejlesztéshez, gondozáshoz és a fejlesztő felkészítéshez a
hozzájárulás a 2004. naptári évben az ezen ellátásokat igénybevevők - becsült 12 havi átlaglétszáma
együttes összegének figyelembevételével számított és - tízzel elosztott átlaglétszáma alapján igé-
nyelhető, az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám  figyelembevételével
történik.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. -

3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3261.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet Kiegészítő szabályok 8. pont módosítását javasolják:

/Kiegészítő szabályok/

8. A 11-17. pontban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe,
amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működé-
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sének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet és/vagy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi[ személyes gondoskodást nyújtó in-
tézmények működésének engedélyezéséről szóló 281/1997. (XII. 23.)] szolgáltató tevékenység
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. -

3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)),
3262. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3262.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú
melléklet Kiegészítő szabályok 9. pont módosítását javasolják:

/Kiegészítő szabályok/

„9. A [11-18.] 11. és 18. pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a
szolgáltatás a tárgyév egészében működik. Töredékévi működtetés esetén a  hozzájárulás a működ-
tetés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  851. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 856.
(103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 860. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 864. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

14.jcs), 865. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 15.jcs), 868. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 871. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 873. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 875. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 882. (103.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 891. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 896. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

22.jcs), 898. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 907. (103. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 917. (103. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 26.jcs), 3094. (103. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3099. (103. sz. jav. - 3.mell. 6. fajl), 3103. (103. sz. jav. - 3.mell. 9. igény),
3104. (103. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl), 3106. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba)), 3108. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)), 3110. (103. sz.

jav. - 3.mell. 11. b) bc)), 3115. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény), 3119. (103. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) igény), 3120. (103. sz. jav. -

3.mell. 12. a) fajl), 3123. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3125. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3126. (103. sz. jav. - 3.mell. 12. d)

fajl), 3130. (103. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3131. (103. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3137. (103. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3139. (103.

sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3141. (103. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3147. (103. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3149. (103. sz. jav. - 3.mell. 20.

a) fajl), 3157. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3158. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl), 3166. (103. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3170.
(103. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3172. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 3177. (103. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3180. (103. sz. jav. -

3.mell. 21. c) fajl), 3186. (103. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3192. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3196. (103. sz. jav. - 3.mell. 23. b)

fajl), 3202. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 3208. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3213. (103. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3234.
(103. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb)), 3240. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3247. (103. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3252. (103. sz. jav. -

3.mell. 26. c) fajl), 3255. (103. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3257. (103. sz. jav. - 3.mell. 28. fajl), 3260. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 1. h)),
3261. (103. sz. jav. - 3.mell. kieg.sz. 8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3263.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú
melléklet előirányzat módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/

Előirányzat: [463 896,5] 455 728,0 millió forint

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2547. (98. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 3264. (98.

sz. jav. - 4.mell. A) előir.), 3266. (98. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 3274. (98. sz. jav. - 4.mell. B) II.), 3276. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir),
3279. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
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- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3264.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú
melléklet A) rész előirányzat módosítását javasolják:

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a.

Előirányzat: [115 974,1] 113 932,0 millió forint

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2547. (98. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 3263. (98.

sz. jav. - 4.mell. előir.), 3266. (98. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 3274. (98. sz. jav. - 4.mell. B) II.), 3276. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir),
3279. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3265.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. módosítását ja-
vasolja:

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
III. pont szerint.

I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
„Előirányzat: [239 055,4] 233 334,0 millió forint”

= A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
- 3. számú melléklet 1. jogcím  9 498,2 millió forint,
2. jogcím  [24 532,7] 40 973,2 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím [1 149,8] 1 745,5 millió forint,
5. jogcím  11570,1 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím 59 460,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím  11 431,5 millió forint,
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28. jogcím 5 727,0 millió forint,

= 8. számú melléklet III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím 175,7 millió forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3092. (465. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl), 3095. (465. sz. jav. -

3.mell. 4. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3266.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú
melléklet B) rész I. módosítását javasolják:

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
III. pont szerint.
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
„Előirányzat: [239 055,4] 233 334,0 millió forint”

= A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:

- 3. számú melléklet 1. jogcím  9 498,2 millió forint,
2. jogcím  [24 532,7] 18 509,6 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím 1 149,8 millió forint,
5. jogcím  11570,1 millió forint,
6. jogcím [2 663,3] 2 560,8 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím [59 460,1] 59 760,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím  [11 431,5] 11 841,3 millió forint,
28. jogcím [5 727,0] 5 917 2 millió forint,

= 8. számú melléklet III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím 175,7 millió forint.

- A 3. számú melléklet 11-18. jogcímének forrása [57,81] 56,33 %-ban az átengedett személyi jöve-
delemadó:
= 3. számú melléklet 11. jogcím [11 629,8] 11 642,0 millió forint,
12. jogcím [10 379,1] 10 277,0 millió forint,
13. jogcím [13 601,4] 13 477,4 millió forint,
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14. jogcím [4 261,71] 4 187,9 millió forint,
15. jogcím [965,6] 941,0 millió forint,
16. jogcím [9 703,5] 9 578,7 millió forint,
17. jogcím [3 561,9] 3 508,3 millió forint,
18. jogcím [201,9] 196,8 millió forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2547. (98. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 3263. (98.

sz. jav. - 4.mell. előir.), 3264. (98. sz. jav. - 4.mell. A) előir.), 3274. (98. sz. jav. - 4.mell. B) II.), 3276. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir),
3279. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3267.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. módosítását ja-
vasolja:

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
I-III. pont szerint.
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
Előirányzat: 239 055,4 millió forint

- A 3 . számú melléklet 1-10 . és 27-[28.] 29. jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet III. és IV.
jogcímének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
= 3 . számú melléklet 1. jogcím 9 498,2 millió forint,
2. jogcím 24 532,7 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím 1 149,8 millió forint,
5. jogcím 11570,1 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím 59 460,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím 11431,5 millió forint,
28. jogcím 5 727,0 millió forint,
29. jogcím 4 800,0 millió forint,
= 8. számú melléklet
III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím 175,7 millió forint .”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3258. (470. sz. jav. - 3.mell. új29.) pontjában foglal-
takkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3268.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I.
igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

„A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az I-
III. pont szerint.

E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad

Előirányzat: 239 055,4 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet [III. és] IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
= 3. számú melléklet 1. jogcím 9 498,2 millió forint,
2. jogcím 24 532,7 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím 1 149,8 millió forint,
5. jogcím 11 570,1 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím 59 460,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím 11 431,5 millió forint,
28. jogcím 5 727,0 millió forint,
= 8. számú melléklet [III. jogcím 28 108,1 millió forint,]
IV. jogcím 175,7 millió forint.
- A 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 94,77 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
= 3. számú melléklet III. jogcím 28 108,1 millió forint

- A 3. számú melléklet 11-18. jogcímének forrása 57,81 %-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó:
= 3. számú melléklet 11. jogcím 11 629,8 millió forint,
12. jogcím 10 379,1 millió forint,
13. jogcím 13 601,4 millió forint,
14. jogcím 4 261,7 millió forint,
15. jogcím 965,6 millió forint,
16. jogcím 9 703,5 millió forint,
17. jogcím 3 561,9 millió forint,
18. jogcím 201,9 millió forint.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  982. (50. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új3.jcs), 1513.
(50. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs), 3346. (50. sz. jav. - 8.mell. III. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3269.  Dr. Gruber Attila képviselő, valamint Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 4.
számú melléklet B) rész I. igénybevétel feltételei módosítását javasolja:

/A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/
„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
I-III. pont szerint.
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
Előirányzat : 239 055,4 millió forint

„- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
= 3. számú melléklet
1. jogcím 9 498,2 millió forint,
2. jogcím 24 532,7 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím 1 149,8 millió forint,
5. jogcím 11570,1 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím [6 300,0] 7 875,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím 59 460,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím 11431,5 millió forint,
28. jogcím 5 727,0 millió forint,
= 8. számú melléklet
III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím 175,7 millió forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3101. (473. sz. jav. - 3.mell. 7.) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/473., 474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3270.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 4.
számú melléklet B) rész I. igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az I-
III. pont szerint./
/E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad/
„- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
= 3. számú melléklet
1. jogcím [9 498,2] 10 448.8 millió forint,
2. jogcím [24 532,7] 24 788.8 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím [1 149,8] 1 233.3  millió forint,
5. jogcím [11 570,1] 12 060.5 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím [5 772,9] 6 350.2 millió forint,
9. jogcím 59 460,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím [11 431,5] 12 437.4 millió forint,
28. jogcím 5 727,0 millió forint,

= 8. számú melléklet III. jogcím [28 108,1] 29 794.6 millió forint,
IV. jogcím [175,7] 186.2 millió forint.

      - A 3. számú melléklet 11-18. jogcímének forrása 57,81 %-ban az átengedett személyi jövede-
lemadó:
= 3. számú melléklet 11. jogcím [11 629,8] 12 792.8 millió forint,
12. jogcím [10 379,1] 11 417.0 millió forint,
13. jogcím [13 601,4] 15 233.6 millió forint,
14. jogcím [4 261,7] 4 687.9 millió forint,
15. jogcím 965,6 millió forint,
16. jogcím [9 703,5] 10 285.7 millió forint,
17. jogcím [3 561,9] 4 096.2 millió forint,
18. jogcím 201,9 millió forint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc
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17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3286. (302. sz. jav. -

5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3271.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. igénybevétel fel-
tételei módosítását javasolja:

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
I-III. pont szerint.
L E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
Előirányzat : 239 055,4 millió forint

- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:
= 3. számú melléklet 1. jogcím 9 498,2 millió forint,
2. jogcím 24 532,7 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4 . jogcím 1 149,8 millió forint,
5. jogcím 11570,1 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím 59 460,1 millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
27. jogcím 11431,5 millió forint,
28 . jogcím 5 727,0 millió forint,
= 8. számú melléklet
III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím [175,7] 4 183, 3 millió forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3359. (472. sz. jav. - 8.mell. IV.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3272.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. igénybevétel fel-
tételei módosítását javasolja:

/A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/

„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az
I-III. pont szerint.
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I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad
Előirányzat : 239 055,4 millió forint

„- A 3. számú melléklet 1-10 . és 27-28. jogcímének, valamint a 8 . számú melléklet III . és IV. jog-
címének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó :
= 3. számú melléklet
1 . jogcím 9 498,2 millió forint,
2 . jogcím 24 532,7 millió forint,
3 . jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím 1 149,8 millió forint,
5 . jogcím 11570,1 millió forint,
6 . jogcím 2 663,3 millió forint,
7 . jogcím [6 300,0] 9 450,0 millió forint,
8 . jogcím 5 772,9 millió forint,
9 . jogcím 59 460,1 millió forint,
10 . jogcím 14 236,9 millió forint,
27 . jogcím 11431,5 millió forint,
28 . jogcím 5 727,0 millió forint,
= 8. számú melléklet
III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím 175,7 millió forint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3100. (1477. sz. jav. - 3.mell. 7.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3273.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I.
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:

- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-28. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV.
jogcímének forrása 100,00 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó:

= 3. számú melléklet 1. jogcím 9 498,2 millió forint,
2. jogcím 24 532,7 millió forint,
3. jogcím 4 124,2 millió forint,
4. jogcím 1 149,8 millió forint,
5. jogcím 11 570,1 millió forint,
6. jogcím 2 663,3 millió forint,
7. jogcím 6 300,0 millió forint,
8. jogcím 5 772,9 millió forint,
9. jogcím [59 460,1]  60 160,1millió forint,
10. jogcím 14 236,9 millió forint,
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27. jogcím 11 431,5 millió forint,
28. jogcím 5 727,0 millió forint,

= 8. számú melléklet III. jogcím 28 108,1 millió forint,
IV. jogcím 175,7 millió forint.
- A 3. számú melléklet 11-18. jogcímének forrása 57,81 %-ban az átengedett személyi
jövedelemadó:

= 3. számú melléklet 11. jogcím 11 629,8 millió forint,
12. jogcím 10 379,1 millió forint,
13. jogcím 13 601,4 millió forint,
14. jogcím 4 261,7 millió forint,
15. jogcím 965,6 millió forint,
16. jogcím 9 703,5 millió forint,
17. jogcím 3 561,9 millió forint,
18. jogcím 201,9 millió forint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  979. (86. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 2487.
(86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 15.cím), 2489. (86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 16.cím 2.alc), 3342. (86. sz. jav. - 8.mell. II. 1. előir) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3274.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú
melléklet B) rész II. módosítását javasolják:

„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése

Előirányzat: [24 267,0] 23 859,5 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:
a) egységesen [665] 655 millió forint,
b) a megye 2003. január 1-jei lakosságszáma után [740] 710 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 24 000 forint/ellátott.
A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 12. a)-d), 13., 14.,
16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 19-
23., 24. a)-c), 25. a) számú jogcímhez kapcsolódó ellátott, iktatott létszámot együttesen kell alapul
venni.
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mel-
lékletének ide kapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok ala-
kulását követi.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2547. (98. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 3263. (98.

sz. jav. - 4.mell. előir.), 3264. (98. sz. jav. - 4.mell. A) előir.), 3266. (98. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 3276. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir),
3279. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3275.  Dr. Wekler Ferenc és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet B)
rész III. előirányzat módosítását javasolják:

„III. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése
Előirányzat: [84 600,0] 87 600,0 millió forint”

Indokolás: Lásd a T/5601/1742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3276.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú
melléklet B) rész III. előirányzat módosítását javasolják:

„III. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése
Előirányzat: [84 600,0] 84 602,5 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2547. (98. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 3263. (98.

sz. jav. - 4.mell. előir.), 3264. (98. sz. jav. - 4.mell. A) előir.), 3266. (98. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 3274. (98. sz. jav. - 4.mell. B) II.),
3279. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3277.  Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. előirányzat módo-
sítását javasolja:

„III. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése
Előirányzat: [84 600,0] 94 752,0 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3280. (471. sz. jav. - 4.mell. B) III. igény 3.) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3278.  Gulyás József és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet B)
rész III. igénybevétel feltételei 3. pont módosítását javasolják:

/A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/
/III. A települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése/

„3. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban:
a) község 500 főig  25 500 Ft/fő
b) község 501-2000 főig 26 500 Ft/fő
c) község 2000 fő felett 27 500 Ft/fő
d) város 10 000 főig 30 000 Ft/fő
e) város 10 000 fő felett 34 000 Ft/fő
f) megyei jogú város 40 318 Ft/fő
g) főváros (kerületekkel együtt) 40 318 Ft/fő
Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok
esetén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 13., 15.,
16., 20. c)-e), 21. b)-c), 22., 23. pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma
szorzatának a település 2003. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1716. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3279.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú
melléklet B) rész III. igénybevétel feltételei 3. pont módosítását javasolják:
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„3. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban:
a) község 500 főig  25 500
b) község 501-2000 főig 26 500
c) község 2000 fő felett 27 500
d) város 10 000 főig 30 000
e) város 10 000 fő felett 34 000
f) megyei jogú város 38 000
g) főváros (kerületekkel együtt) 36 250
Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok
esetén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 13., 15.,
16., 20. c)-e), 21. b)-c), 22., 23. pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma
szorzatának a település 2003. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2547. (98. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 3263. (98.

sz. jav. - 4.mell. előir.), 3264. (98. sz. jav. - 4.mell. A) előir.), 3266. (98. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 3274. (98. sz. jav. - 4.mell. B) II.),
3276. (98. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3280.  Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. igénybevétel fel-
tételei 3. pont módosítását javasolja:

„3. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban:
a) község 500 főig  24 877
b) község 501-2000 főig 26 992
c) község 2000 fő felett 28 000
d) város 10 000 főig 31 921
e) város 10 000 fő felett 35 280
f) megyei jogú város 39 760
g) főváros (kerületekkel együtt) 35 039

Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok
esetén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 13., 15.,
16., 20. c)-e), 21. b)-c), 22., 23. pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma
szorzatának a település 2003. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3277. (471. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3281.  Dr. Gémesi György, Pettkó András, Sisák Imre János, Püski András és dr. Kelemen
András képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. igénybevétel feltételei 4.
pont módosítását javasolják:

4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2004-ben:

...

„Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg [25%-a] 50 %-a, de legfeljebb az önkor-
mányzat által - saját forrásaiból - 2004-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A sa-
ját forrásba az államháztartás alrendszereiből származó átvett pénzeszköz nem számítható be.'„

Indokolás: Lásd a T/5601/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3282.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. igénybevétel
feltételei 4. pont módosítását javasolja:

„4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2004-ben:
A 3. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként/Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó ösz-
szeg A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban forint/fő %-ban forint/fő 4. oszlop összesen x a település
2003. január 1-jei lakosságszáma forintban
1.  2.  3.  4.  5.
100-125 0 -
125-150 25 -
150-175 45 -
175-200 75 -
200 felett 90 -
Levonandó összesen: - -

„A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi
kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú mellék-
let 1., 2., 4., 5., 7-11., 14., 17., [19., 20. a) b), 21. a), 24. a)-c),] 25. ab) ac), 26., 27., 28. pontja
alapján megillető normatív hozzájárulás összegének 80 %-a. Községi önkormányzatoknál a levo-
nandó összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 26. a)
és b) jogcím, valamint a 26. a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19., 20. a) b), 21. a),
24. a)-c), 25. ab) ac) jogcím szerinti normatív hozzájárulások.
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Ezen központi költségvetési kapcsolatokból származó források év végi alakulásának a jövedelem-
különbség mérséklésre gyakorolt hatását az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás során érvé-
nyesíteni kell.
Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az önkormányzat által -
saját forrásaiból - 2004-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A saját forrásba az
államháztartás alrendszereiből származó átvett pénzeszköz nem számítható be.”

Indokolás: Lásd a T/5601/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3283.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. igénybevétel
feltételei 4. pont módosítását javasolja:

„4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2004-ben:
A 3. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként/Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó ösz-
szeg A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban forint/fő %-ban forint/fő 4. oszlop összesen x a település
2003. január 1-jei lakosságszáma forintban
1.  2.  3.  4.  5.
100-125 0 -
125-150 25 -
150-175 45 -
175[-200]felett 75 -
[200 felett 90 -]
Levonandó összesen: - -
A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi
kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú mellék-
let 1., 2., 4., 5., 7-11., 14., 17., 19., 20. a) b), 21. a), 24. a)-c), 25. ab) ac), 26., 27., 28. pontja alapján
megillető normatív hozzájárulás összegének 80 %-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó ösz-
szeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 26. a) és b)
jogcím, valamint a 26. a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19., 20. a) b), 21. a), 24.
a)-c), 25. ab) ac) jogcím szerinti normatív hozzájárulások.
Ezen központi költségvetési kapcsolatokból származó források év végi alakulásának a jövedelem-
különbség mérséklésre gyakorolt hatását az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás során érvé-
nyesíteni kell.
Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az önkormányzat által -
saját forrásaiból - 2004-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A saját forrásba az
államháztartás alrendszereiből származó átvett pénzeszköz nem számítható be.”

Indokolás: Lásd a T/5601/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3284.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. igénybevétel
feltételei 4. pont módosítását javasolja:

„4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2004-ben:
A 3. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként/Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó ösz-
szeg A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban forint/fő %-ban forint/fő 4. oszlop összesen x a település
2003. január 1-jei lakosságszáma forintban
1.  2.  3.  4.  5.
100-125 0 -
125-150 25 -
150-175 45 -
175-200 75 -
200 felett 90 -
Levonandó összesen: - -

A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi
kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú mellék-
let 1., 2., 4., 5., 7-11., 14., 17., 19., 20. a) b), 21. a), 24. a)-c), 25. ab) ac), 26., 27., 28. pontja alapján
megillető normatív hozzájárulás összegének [80] 50 %-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó
összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 26. a) és b)
jogcím, valamint a 26. a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19., 20. a) b), 21. a), 24.
a)-c), 25. ab) ac) jogcím szerinti normatív hozzájárulások.
Ezen központi költségvetési kapcsolatokból származó források év végi alakulásának a jövedelem-
különbség mérséklésre gyakorolt hatását az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás során érvé-
nyesíteni kell.
Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az önkormányzat által -
saját forrásaiból - 2004-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A saját forrásba az
államháztartás alrendszereiből származó átvett pénzeszköz nem számítható be.”

Indokolás: Lásd a T/5601/15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3285.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. igénybevétel
feltételei 4. pont módosítását javasolja:

„4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2004-ben:
A 3. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként/Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó ösz-
szeg A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg
%-ban forint/fő %-ban forint/fő 4. oszlop összesen x a település
2003. január 1-jei lakosságszáma forintban
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1.  2.  3.  4.  5.
100-125 0 -
125-150 25 -
150-175 45 -
175-200 75 -
200 felett 90 -
Levonandó összesen: - -

A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi
kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú mellék-
let 1., 2., 4., 5., 7-11., 14., 17., 19., 20. a) b), 21. a), 24. a)-c), 25. ab) ac), 26., 27., 28. pontja alapján
megillető normatív hozzájárulás összegének 80 %-a. Községi, és 50 000 lakos alatti városok ön-
kormányzat[ok]ainál a levonandó összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó
települést megillető 26. a) és b) jogcím, valamint a 26. a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alap-
ján járó 19., 20. a) b), 21. a), 24. a)-c), 25. ab) ac) jogcím szerinti normatív hozzájárulások.
Ezen központi költségvetési kapcsolatokból származó források év végi alakulásának a jövedelem-
különbség mérséklésre gyakorolt hatását az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás során érvé-
nyesíteni kell.
Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az önkormányzat által -
saját forrásaiból - 2004-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A saját forrásba az
államháztartás alrendszereiből származó átvett pénzeszköz nem számítható be.”

Indokolás: Lásd a T/5601/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3286.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 1. pont módosítását javasolják:

/ Millió forintban
 Sor-
szám
Cél
Igénybevétel feltételei Előirányzat/

„1 Lakossági közműfejlesztés támogatása [2 000,0] 4 000.0

A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló [73/1999. (V. 21.)] …/…(…) Korm. ren-
delet szerint, 30 %-ig igényelhető.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir),
3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav.

- 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir),
3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav.

- 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d)

fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl),
3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3287.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 2. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása./

„[5 900,0] 6 785,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
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(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3288.  Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 3. pont előirányzat
módosítását javasolja:

„3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása [220,0] 420,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  925. (1590. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 3.jcs), 2675.
(1590. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3289.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 5. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása/

„[1 254.6] 1 263,5”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.
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sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3292. (302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3290.  Jauernik István, Szabó Lajos és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 5. pont előirányzat módosítását javasolják:

5. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása [1 254,6] 1 317,3

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  929. (101. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 937. (101.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 10.jcs), 3297. (101. sz. jav. - 5.mell. 10. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3291.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont előirányzat módosítását
javasolja:

/Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása/

„[1 254.6] 1 363,5”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  927. (457. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 1256.
(457. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3292.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 6. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Gyermek- és ifjúsági feladatok/

„[170,0] 180,2”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3295.
(302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3293.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 7. pont előirányzat módosítását javasolják:

/ Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához/
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„[340,0] 380,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  932. (1381. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 7.jcs), 3062.
(1381. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 21.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3294.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 8. pont előirányzat módosítását javasolják:

8.  Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás [630,0] 756,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 935. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 943. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

16.jcs), 3296. (344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3295.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 8. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás/
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„[630,0] 756,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3296.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 9. pont előirányzat módosítását javasolják:

9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása [1 000,0] 1 400,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 935. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 943. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

16.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3297.  Jauernik István, Szabó Lajos és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 10. pont előirányzat módosítását javasolják:

10. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása  [1 500,0] 6 500,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  929. (101. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 937. (101.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 10.jcs), 3290. (101. sz. jav. - 5.mell. 5. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3298.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzat módo-
sítását javasolja:

10. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása  [1 500,0] 6 500,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  936. (1722. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3299.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 11. pont előirányzat módosítását javasolják:

/A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása/

„[100,0] 127,2”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell. 12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.
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előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3300.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 12. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása/

„[2 000.0] 4  000,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)
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fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell.

13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3301.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 13. pont előirányzat módosítását javasolják:

„13. Belső ellenőrzési társulások támogatása
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„[100.0] 200,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3302.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont előirányzat módosítá-
sát javasolja:

„13. Belső ellenőrzési társulások támogatása

„[100.0] 200,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  942. (459. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 2672.
(459. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3303.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 14. pont előirányzat módosítását javasolják:

14. „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása [500,0] 800,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 935. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 943. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

16.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3296. (344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3304. (344. sz. jav. - 5.mell. 16. előir) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3304.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 16. pont előirányzat módosítását javasolják:

16. Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása [410,0] 470,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  933. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 935. (344.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 943. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 14.jcs), 944. (344. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

16.jcs), 3294. (344. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3296. (344. sz. jav. - 5.mell. 9. előir), 3303. (344. sz. jav. - 5.mell. 14. előir) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3305.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 17. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támo-
gatása/

„[795,0] 1 000,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)
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bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3306.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont előirányzat mó-
dosítását javasolja:

„18. A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok
támogatása [5 850,0] 7 000,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  946. (475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 18.jcs), 949.
(475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs), 2891. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 3005. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc),
3310. (475. sz. jav. - 5.mell. 20. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3307.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 19. pont módosítását javasolják:

„19. Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása  [9
400,0] 34 400

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió Alapjai iránt benyújtott önkormány-
zati pályázatok saját forrásához.  Az Alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására a helyi
önkormányzatok  jogosultak.  Az Alapok pályázataival összefüggésben benyújtott igényekről az
Irányító Hatóságok és a KTK Irányító Hatóság, valamint a Belügyminisztérium képviselőjéből álló
Tárcaközi Bizottság javaslata alapján – a regionális fejlesztési tanácsok vélemé-nyének a figyelem-
be vételével - a belügyminiszter dönt. A hátrányos helyzetű helyi önkormányzatok saját forrásához
alanyi jogon jár központi költségvetési hozzájárulás. A 2005. évre ezen előirányzat 70%-ára, azt
követően évente 10-10%ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség.  A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltét-eleiről 2004. január 31-éig a
Belügyminisztérium – az érintett tárcákkal egyeztetett – tájékoztatót jelentet meg.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.
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sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3312. (302. sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316.
(302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell.

III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3308.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont előirányzat
módosítását javasolja:

„19. Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása  [9
400,0] 9 500,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  947. (1721. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3309.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont előirányzat
módosítását javasolja:

„20. Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése [9 500,0] 9 600,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  950. (1720. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3310.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont előirányzat mó-
dosítását javasolja:

„20. Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése [9 500,0] 14 500,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  946. (475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 18.jcs), 949.
(475. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 20.jcs), 2891. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 1.cím), 3005. (475. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc),
3306. (475. sz. jav. - 5.mell. 18. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3311.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont elhagyását java-
solja:
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„21. [ Az ingyenesen látogatható önkormányzati fenntartású múzeumok jegybevétel kiesése
miatti támogatás]  [350,0]

[A támogatás az Európa Tervben szereplő, 2004. május 1-én életbe lépő díjmentes múzeumlá-
togatáshoz kapcsolódik. Az érintett múzeumok körét 2004. március 31-éig a 194/2000. (XI.24.)
Korm. rendelet módosítása határozza meg. A támogatást a múzeumokat fenntartó helyi ön-
kormányzatok igényelhetik. A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeit a nemzeti kulturális örökség minisztere 2004. március 31-éig rendeletben
szabályozza.]”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  952. (1737. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 21.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3312.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet 21. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Az ingyenesen látogatható önkormányzati fenntartású múzeumok jegybevétel kiesése miatti támo-
gatás/

„[350,0] 1 000,0”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)
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fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3316. (302.

sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3313.  Szabó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők a törvény-
javaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 23. pont felvételével:

23. Energia költségek kompenzációja

Támogatást igényelhetnek települési önkormányzatok az energia költségeik kompenzációjára. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit
a Pénzügyminisztérium 2004. február 15-ig rendeletben szabályozza.
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 Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 8. §-
ában foglaltaknak megfelelően, rendeletalkotásra a miniszter jogosult.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  25. (89. sz. jav. - 49.§ (1) új31.), 540. (89. sz. jav. - 1.mell. X.

8.cím új 5.alc 1.jcs.), 954. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23.jcs.), 1408. (89. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs), 2555. (89.

sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3314.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését ja-
vasolják a következő új 23. pont felvételével:

„23. Fővárosi tömegközlekedés támogatása   15 000,0

Támogatás illeti meg a fővárosi önkormányzatot a fővárosi és az agglomerációs települések lakói-
nak biztosított 50 %-os tömegközlekedési kedvezményhez. A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes rendjéről a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium - a Belügyminisztériummal és a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót je-
lentet meg 2004. február 15-éig.”

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 55. §-
ában foglaltaknak megfelelőeni, tájékoztató kiadásra a miniszter jogoult.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  958. (587. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 1468.
(587. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3315.  Gy. Németh Erzsébet, dr. Bőhm András, Mandur László, Jauernik István, Bakonyi
Tibor, Lénárt László, Gulyás József, dr. Wiener György, Göndör István, Szabó Lajos, dr. Ké-
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kes Ferenc, Hegyi Gyula, Gőgös Zoltán, Arató Gergely és Pásztohy András képviselők a tör-
vényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 23. pont felvételével:

„23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 10 000,0

Igényelhetik azok az önkormányzatok, amelyek helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdál-
kodó szervezeteket tartanak fenn, vagy állami és egyéb gazdálkodó szervezetek helyi járataival bo-
nyolítják le a helyi közforgalmú közlekedést. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, fo-
lyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium és a Belügyminisztérium - a  Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót je-
lentet meg 2004. január 31-éig.”

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 55. §-
ában foglaltaknak megfelelőeni, tájékoztató kiadásra a miniszter jogoult.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  955. (147. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23.jcs.) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3316.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 5.
számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 23. pont felvételével:

„23. Helyi önkormányzatok iskolabusz beruházás és
működtetés támogatása          1000,0

Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat, ha alap-, vagy középfokú oktatási intézményt tar-
tanak fenn és a tanulóknak a lakóhely és az oktatási intézmény közötti közlekedését iskolabusz
szolgáltatás megszervezésével és üzemeltetésévél könnyítik meg.  A támogatás igénylésének, dön-
tési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes rendjéről a Pénzügyminisztérium - a
Belügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg 2004. január 31-éig.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.
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23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3317.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont előirányzat módosítását
javasolja:
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„1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

2004. évi előirányzat: [12 000] 17 000 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  959. (458. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 3.alc 1.jcs), 3026.
(458. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3318.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Homa János és Tirts Tamás kép-
viselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását javasolják:

„A helyi önkormányzatok színházi támogatása

A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 503,6] 13 124,6 millió fo-
rint.
ELŐIRÁNYZAT: [7 012,1] 9 312,1 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan
játszó kőszínházit fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló helyi ön-
kormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint :

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) [214,1] 299,1
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) [199,9] 285,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) [201,1] 284,1
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) [52,9]* 65,9
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) [211,7] 294,7
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor
Színház) [205,9] 290,9
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) [323,4] 449,4
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház [70,6] 108,6
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) [370,5]
490,5
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) [200,2] 274,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat (Katona József Színház [196,7] 269,7
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház [288,2] 376,2
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) [304,6] 401,6
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) [181,4]
235,4
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) [344,9] 459,9



- 1772 -

Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty
Színház) [197,2] 252,2
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) [213,5] 269,5
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) [105,8] 139,8
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) [35,3]
47,3
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) [25,0] 37,0
Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Piccoló Színház) [26,7] 38,7
Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) [152,9] 201,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp . Bábszínház, Fővárosi
Operettszínház, JózsefAttila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház,
Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vidám Színpad, Víg-
színház, Új Színház) [2 889,6] 3 739,6
Összesen: [7 012,1] 9 312,1

b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
ELŐIRÁNYZAT: [2 250,0] 2 500,0 millió forint
A helyi önkormányzatokat a költségvetési rendeletükben tervezett színház-támogatási előirányzatuk
[figyelembevételével] arányában a művészeti kiadásokhoz hozzájárulás illeti meg. Az igénybevétel
rendjét a nemzeti kulturális örökség minisztere 2004. január 31-éig rendeletben szabályozza.

c) Bábszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT:[130,0] 170,0 millió forint
 Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan
játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló helyi
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:

Önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
 Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) [13,0] 17,0
 Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház)[13,0] 17,0
 Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) [13,0] 17,0
 Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) [13,0] 17,0
 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita  Bábszínház) [13,0] 17,0
 Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) [13,0] 17,0
 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) [13,0] 17,0
 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) [13,0] 17,0
 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) [13,0] 17,0
 Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) [13,0] 17,0
 Összesen:[130,0] 170,0

d) Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása
ELŐIRÁNYZAT: [236,5] 267,5 millió forint

A helyi önkormányzatokat - az a) pontban nem szereplő önálló bábszínházak után - a költségvetési
rendeletükben tervezett bábszínház-támogatási előirányzatuk [figyelembevételével] arányában a
művészeti kiadásokhoz hozzájárulás illeti meg. Az igénybevétel rendjét a nemzeti kulturális örök-
ség minisztere 2004. január 31-éig rendeletben szabályozza.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  961. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 966. (348.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 967. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 3.jcs), 968. (348. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 4.jcs)

pontjaiban foglaltakkal.



- 1773 -

Indokolás: Lásd a T/5601/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3319.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 7. számú mel-
léklet felvezető szöveg módosítását javasolják:

„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 503,6] 10 505,7 millió fo-
rint.
Ebből:”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  964. (1371. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 1894.
(1371. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs), 3323. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) előir), 3325. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjai-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3320.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet fel-
vezető szöveg módosítását javasolják:

„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 503,6] 10 553.6 millió fo-
rint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  591. (1258. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 963. (1258. sz.

jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 3322. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) felv), 3324. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3321.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont módo-
sítását javasolják:

„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 503,6] 12 503,6 millió fo-
rint.

Ebből:

„a) Működtetési hozzájárulás

ELŐIRÁNYZAT: [7 012,1] 8 512,1 millió forint

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan
játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló helyi ön-
kormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:

Millió forint
Önkormányzatok  Működtetési hozzájárulás

Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház,
Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós
Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vidám Színpad, Vígszínház, ÚjSzínház) [2 889,6] 4 389,6

* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Magyar-
országi Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat idő-
arányos része átcsoportosul a X. Miniszterelnökség fejezet Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata előirányzatba.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  962. (592. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 965. (592.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 1183. (592. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs), 3326. (592. sz. jav. - 7.mell. b) előir) pont-
jaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3322.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet a)
pont felvezető szöveg módosítását javasolják:

/Működtetési hozzájárulás/

„ELŐIRÁNYZAT: [7 012,1] 7 062.1 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  591. (1258. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 963. (1258. sz.

jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 3320. (1258. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3324. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3323.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 7. számú mel-
léklet a) pont előirányzat módosítását javasolják:

/Működtetési hozzájárulás/

„ELŐIRÁNYZAT: [7 012,1] 7 014,2 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  964. (1371. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 1894.
(1371. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs), 3319. (1371. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3325. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) igény) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3324.  Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet a)
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan
játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló helyi ön-
kormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:/
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/Millió forint
Önkormányzatok  Működtetési hozzájárulás/

„...
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház)  [205,9] 255,9
...”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  591. (1258. sz. jav. - 1.mell. XI. 1.cím 5.alc), 963. (1258. sz.

jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 3320. (1258. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3322. (1258. sz. jav. - 7.mell. a) felv) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3325.  Dr. Hargitai János és Móring József Attila képviselők a törvényjavaslat 7. számú mel-
léklet a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan
játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló helyi ön-
kormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:/
/Millió forint
Önkormányzatok  Működtetési hozzájárulás/

„Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne)  [52,9] 55,0*”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  964. (1371. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 1894.
(1371. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jcs), 3319. (1371. sz. jav. - 7.mell. felv.), 3323. (1371. sz. jav. - 7.mell. a) előir) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3326.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
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Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. számú melléklet b) pont elői-
rányzat módosítását javasolják:

„b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

ELŐIRÁNYZAT: [2 250,0] 2 750,0 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  962. (592. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 965. (592.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 4.alc 2.jcs), 1183. (592. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs), 3321. (592. sz. jav. - 7.mell. a)) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3327.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényja-
vaslat 7. számú melléklet b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

b) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
ELŐIRÁNYZAT: 2 250,0 millió forint
„A helyi önkormányzatokat a költségvetési rendeletükben tervezett színház-támogatási előirányza-
tuk [figyelembevételével] arányában a művészeti kiadásokhoz hozzájárulás illeti meg. Az igénybe-
vétel rendjét a nemzeti kulturális örökség minisztere 2004. január 31-éig rendeletben szabályozza.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3328. (345. sz. jav. - 7.mell. d) igény) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3328.  Szijjártó Péter, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai Annamá-
ria, Erdős Norbert, Homa János, dr. Martonosi György és Tirts Tamás képviselők a törvényja-
vaslat 7. számú melléklet d) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
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d) Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 236,5 millió forint
„A helyi önkormányzatokat - az a) pontban nem szereplő önálló bábszínházak után - a költségvetési
rendeletükben tervezett bábszínház-támogatási előirányzatuk [figyelembevételével] arányában a
művészeti kiadásokhoz hozzájárulás illeti meg. Az igénybevétel rendjét a nemzeti kulturális örök-
ség minisztere 2004. január 31-éig rendeletben szabályozza.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3327. (345. sz. jav. - 7.mell. b) igény) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3329.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont fajlagos ösz-
szeg módosítását javasolja:

„1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: [15 000] 16 050 forint/pedagógus”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3330. (843.

sz. jav. - 8.mell. I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I.

6. fajl), 3338. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3330.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont fajlagos ösz-
szeg módosítását javasolja:

„2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [14 000] 16 050 forint/pedagógus”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843.

sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I.

6. fajl), 3338. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3331.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet I. rész 3. pont előirányzat módosítását javasolják:

/A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége/

„ELŐIRÁNYZAT: [2 000,0] 3 000,0 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
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(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3332.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 4. pont előirányzat
módosítását javasolja:

/Szakmai fejlesztési feladatok/

„ELŐIRÁNYZAT: [4 000,0] 6 000,0 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843.

sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 2. fajl), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5. igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6.

fajl), 3338. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3333.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet I. rész 4. pont előirányzat módosítását javasolják:

/Szakmai fejlesztési feladatok/

„ELŐIRÁNYZAT: [4 000,0] 4 500,0 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.
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12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3334.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 5. pont igénybevétel
feltételei módosítását javasolja:

„A támogatást a Kt. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
a helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19. pontja, a 20. a)-d) pontja és
21. a) pontja szerint számított együttes gyermek- és tanuló-létszám, illetve a 22 . pont szerinti lét-
számnak után.

A támogatás a nevelési, oktatási intézmények számára, a szakmai szolgáltatások – bármely OM
azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől történő – megvásárlását szolgálja. Az igénybe
vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költségvetési év-
ben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatás-
sal történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és
bizonylatokkal kell alátámasztani.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843.

sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6.

fajl), 3338. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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3335.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet I. rész 6. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„6. Minőségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 500] 3 500 forint/pedagógus”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani kell.

Indokolás: Lásd a T/5601/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3336.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 6. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

„6. Minőségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 500] 6 200 forint/pedagógus”

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani kell.

Indokolás: Lásd a T/5601/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3337.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 6. pont fajlagos ösz-
szeg módosítását javasolja:

„6. Minőségfejlesztési feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 500] 3 000 forint/pedagógus”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843.
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sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5.

igény), 3338. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3338.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 7. pont fajlagos ösz-
szeg módosítását javasolja:

/7. Pedagógiai szakszolgálat/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 000] 679 450 forint/közalkalmazott”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  969. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jc), 970.
(843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jc), 973. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 974. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím

5.alc 1.jcs 5.jc), 975. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jc), 976. (843. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 3329. (843.

sz. jav. - 8.mell. I. 1. fajl), 3330. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 2. fajl), 3332. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 4. előir), 3334. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 5.

igény), 3337. (843. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3339.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet I. rész 7. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/7. Pedagógiai szakszolgálat/

FAJLAGOS ÖSSZEG: [635 000] 654 000 forint/közalkalmazott

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz.

jav. - 8.mell. II. 2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2.

a)) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3340.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet I. rész Kiegészítő szabályok 1. pont b) alpont módosítását javasolják:

/1. Pénzellátási szabályok/

„b) A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása egy összegben, április 25-éig történik. [A
támogatás első folyósítását megelőzően az elszámolás követelményei szerint jogosulatlanná
vált támogatásrészről a helyi önkormányzatnak le kell mondania.]”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339. (97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3341. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz. jav.

- 8.mell. II. 2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a))

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3341.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet II. rész 1. pont módosítását javasolják:

„1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

ELŐIRÁNYZAT: [59 830,7] 62 530.7 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatok által [külön jogszabály] a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján [a] rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a további-
akban: Szt.) alapján rendszeres szociális segélyben, [az] időskorúak járadékában, [a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)] az Szt. 41.
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§ (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, az Szt. 55/A. § b) pontja alapján  adósságcsökken-
tési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, az Szt. 38. § (5) bekezdésében
meghatározott lakásfenntartási támogatásban, és az Szt. 38. § (2) bekezdésében szabályozott lakás-
fenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint az Szt. 41. § (1) bekezdésében
szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek 90 %-ának fedeze-
tére szolgál. Az előirányzat igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek 90
%-a alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az időskorúak járadéka eseté-
ben, továbbá a bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő sze-
mélyek esetében a részükre kifizetett ellátások 100 %-a alapján történik.

Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő módon
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a ko-
rábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó in-
tézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás
címén kifizetett összegek 100 %-ára. „

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339. (97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3344. (97.

sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III.

2. a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3342.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 1.
pont előirányzat módosítását javasolja:

EL ŐIRÁNYZAT: [59 830,7] 66 130,7 millió forint

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  979. (86. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 2487.
(86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 15.cím), 2489. (86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 16.cím 2.alc), 3273. (86. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3343.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 2. pont módosítását
javasolja:

„2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

ELŐIRÁNYZAT: [15 120,0] 15 984,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzat az általa – az Szt. 37/A §-a (7) bekezdésének megfelelően
– szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcélú
foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás ösz-
szege foglalkoztatottanként [3 500] 3 700 forint mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a
foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.
...”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  307. (1514. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 15.jcs), 981.
(1514. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3344.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet II. rész 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása/
„...
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten összesített
összege a Belügyminisztérium fejezeti költségvetésében tartalékot képez, amelyből a települési ön-
kormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igényelhetnek.
A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 2004. március 31-éig.
...”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339. (97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97.

sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a))

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3345.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész előirányzat módosítását javasolják:

/Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása/

„ELŐIRÁNYZAT: [28 108,1] 29 794,6 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -
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4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3346.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 1.
pont módosítását javasolják:

III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

ELŐIRÁNYZAT: [28 108,1] 29 656,5 millió forint

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő
normatívák alapján vehető igénybe.

1. A hivatásos önkormányzati tuzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) illetve az általuk támogatott A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzol-
tóság személyi juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 305 555] 3 500 555 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 tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb létszáma melléklete „Létszám össze-
sen” rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XLIII. törvény) illetményrend-
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szerének megfelelő illetményt, az [6 %-os és 8 %-os] illetménykiegészítés, valamint a [22,5 %-os
]veszélyes tűzoltói beosztással járó pótlék fedezetét tartalmazza.

b)  A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatá-
saihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 600 000] 4 700 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenn-
tartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet a hivatásos önkormány-
zati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb létszáma melléklete „Létszám összesen” rovat
adata szerint. A normatíva a 1996. évi XLIII. törvény illetményrendszerének megfelelő illetményt,
továbbá az [6 %-os és 8 %-os ]illetménykiegészítés fedezetét tartalmazza.”
…

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  982. (50. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új3.jcs), 1513.
(50. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs), 3268. (50. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3347.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet III. rész 1. pont a) pont módosítását javasolják:

/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság  állományának személyi juttatásaihoz:/

„ a)  [illetve az általuk támogatott] A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati
tűzoltóság személyi juttatásaihoz”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339. (97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97.

sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új c)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2.

a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3348.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 1. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/
/illetve az általuk támogatott A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-
ság személyi juttatásaihoz/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 305 555] 3 503 888 forint/fő”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.



- 1792 -

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3349.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 1. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/
/A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásai-
hoz/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 600 000] 4 876 000 forint/fő”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs
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1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3350.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet III. rész 1. pont kiegészítését javasolják a következő új c) pont felvételével:

/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/

c) Illetménykiegészítéshez
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 62 164 forint/fő

A támogatást a fővárosi önkormányzat veheti igénybe az 1/a) pontban meghatározotton túl a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 103. § (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt.
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a 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 tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb létszáma című mellékletének táblázata
„Létszám összesen” rovatában - Budapest részére - meghatározott létszám szerint.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339. (97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97.

sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3351. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a))

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3351.  Szabó Lajos, Jauernik István és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 8. számú
melléklet III. rész 2. pont a) pont módosítását javasolják:

/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal
vehető igénybe:/

„a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és [felújításához] fenntartásához”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  977. (97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jc), 980.
(97. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 1.jc), 3339. (97. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl), 3340. (97. sz. jav. - 8.mell. I. kieg. 1. b)), 3341. (97.

sz. jav. - 8.mell. II. 1.), 3344. (97. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény), 3347. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a)), 3350. (97. sz. jav. - 8.mell. III. 1. új

c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3352.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és felújításához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 160] 3 349,6 forint/m2 „

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.
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sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3353.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/A tűzoltójárművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, továb-
bá alkalmazhatósági vizsgálatához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [100] 106 forint/km”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -
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1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3354.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
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Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/A különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [380 000] 402 800 forint/db”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3355. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3355.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/A speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [357 000] 378 420 forint/db”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -



- 1800 -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3356.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3356.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [54 600 000] 57 876 000 forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.
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sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3357.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont f) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/A készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltó-parancsnokság intézményi létesítmény-üzemeltetési
kiadásaihoz - irodaszer, információhordozó eszközök, kommunikációs és számítástechnikai eszkö-
zök - és egyéb kiadásokhoz/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [32 380] 34 322,8 forint/fő”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3358. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3358.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet III. rész 2. pont g) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:

/A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/
/A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézmé-
nyi, létesítmény-üzemeltetési  kiadásaihoz/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [472 500] 500 850 forint/fő”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)
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bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3360. (302. sz.

jav. - 8.mell. IV. előir), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3359.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész módosítását java-
solja:

„IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
ELŐIRÁNYZAT: [175,7] 4 183,3 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: [105] 2 500 forint/m3”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3271. (472. sz. jav. - 4.mell. B) I. igény) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3360.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet IV. rész előirányzat módosítását javasolják:

/Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása/

„EL ŐIRÁNYZAT: [175,7] 186,2 millió forint”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -

3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.
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sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3361. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3361.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, Bebes István, dr. Czira Szabolcs,
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, Kosz-
tolányi Dénes, Lázár János, Lengyel Zoltán, Molnár Oszkár, Móring József Attila, Nógrádi
László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr.
Nagy Gábor Tamás, Tállai András, Tóth Imre, Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva,
Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay Ferenc és dr. Bóka István képviselők a törvényjavaslat 8.
számú melléklet IV. rész fajlagos összeg módosítását javasolják:

/Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: [105] 111,3 forint/m3”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (302. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc), 853. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 1.alc 11.jcs), 855. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 12.jcs), 858. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 863.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 867. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 872. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

17.jcs), 878. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 884. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 889. (302. sz. jav. - 1.mell.

XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 894. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 900. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 906. (302.

sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 912. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 25.jcs), 919. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc

26.jcs), 923. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 1.jcs), 924. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 2.jcs), 926. (302. sz. jav. - 1.mell. XI.

23.cím 2.alc 5.jcs), 931. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 6.jcs), 934. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 938. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 2.alc 11.jcs), 939. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 941. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 13.jcs), 945.
(302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 17.jcs), 948. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs), 953. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc

21.jcs), 956. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új23jcs.), 971. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 3.jc), 972. (302. sz. jav. -

1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jc), 1444. (302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs), 3086. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 1.jcs

1.jc), 3090. (302. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím 3.alc 1.jcs), 3091. (302. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl), 3093. (302. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl),
3096. (302. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl), 3097. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl), 3098. (302. sz. jav. - 3.mell. 5. igény), 3102. (302. sz. jav. -
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3.mell. 8. fajl), 3105. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl), 3107. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl), 3109. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb)

fajl), 3111. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bca) fajl), 3112. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) bcb) fajl), 3114. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b)

bd) fajl), 3116. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl), 3118. (302. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bf) fajl), 3121. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl),
3122. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl), 3124. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl), 3127. (302. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl), 3128. (302.

sz. jav. - 3.mell. 12. e) fajl), 3129. (302. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl), 3133. (302. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl), 3135. (302. sz. jav. - 3.mell. 14.

b) fajl), 3138. (302. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl), 3140. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 3142. (302. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl), 3148.
(302. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 3152. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 3155. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 3160. (302. sz. jav. -

3.mell. 20. c) fajl), 3164. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl), 3168. (302. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl), 3171. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. a)

fajl), 3175. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 3179. (302. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 3184. (302. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 3191.
(302. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 3194. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl), 3197. (302. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 3201. (302. sz. jav. -

3.mell. 24. a) fajl), 3207. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 3214. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 3221. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. d)

fajl), 3226. (302. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 3229. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. a) fajl), 3232. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) fajl),
3235. (302. sz. jav. - 3.mell. 25. b) bb) fajl), 3239. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. a) fajl), 3248. (302. sz. jav. - 3.mell. 26. b) fajl), 3251.
(302. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl), 3254. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl), 3256. (302. sz. jav. - 3.mell. 27. igény), 3270. (302. sz. jav. -

4.mell. B) I. igény), 3286. (302. sz. jav. - 5.mell. 1.), 3287. (302. sz. jav. - 5.mell. 2. előir), 3289. (302. sz. jav. - 5.mell. 5. előir), 3292.
(302. sz. jav. - 5.mell. 6. előir), 3295. (302. sz. jav. - 5.mell. 8. előir), 3299. (302. sz. jav. - 5.mell. 11. előir), 3300. (302. sz. jav. - 5.mell.

12. előir), 3301. (302. sz. jav. - 5.mell. 13. előir), 3305. (302. sz. jav. - 5.mell. 17. előir), 3307. (302. sz. jav. - 5.mell. 19.), 3312. (302.

sz. jav. - 5.mell. 21. előir), 3316. (302. sz. jav. - 5.mell. új 23.), 3331. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 3. előir), 3333. (302. sz. jav. - 8.mell. I. 4.

előir), 3345. (302. sz. jav. - 8.mell. III. előir), 3348. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl), 3349. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 1. b) fajl),
3352. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. a) fajl), 3353. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. b) fajl), 3354. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. c) fajl), 3355.
(302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. d) fajl), 3356. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. e) fajl), 3357. (302. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl), 3358. (302. sz.

jav. - 8.mell. III. 2. g) fajl), 3360. (302. sz. jav. - 8.mell. IV. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3362.  Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András,
dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba,
Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Varga Jó-
zsef és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését ja-
vasolják a következő új V. rész felvételével:

„V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása”

Előirányzat:   5 000 millió forint
Fajlagos összeg:   5 349 907 forint/km

A támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületenkénti hosszúságai alapján jár
az 1999 . december 31 .-i állapotnak megfelelően, amely adatokat a 194/1997 (XI.4.) Korm. rende-
let szerinti 1063. számú KSH által készített „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak
állományáról” tartalmazza . A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csa-
padékvíz 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 . Ha a támogatási összeg nem használható fel mara-
déktalanul a  tárgyévben az elsődleges célra, akkor másodlagosan mellékgyűjtő csatorna megépíté-
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sével egy beruházásban történő útburkolásra használható fel, ha támogatási összeg nem merül ki az
elsődleges és a másodlagos célra való felhasználásban, akkor harmadlagosan a főgyűjtő csatorna
megépítésével és mellékgyűjtő csatorna építéssel együtt burkolhatóvá tett utak burkolattal való el-
látására használható fel . Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azo-
nos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen elszámolt kiadások figyelembe vételével,
az önkormányzatokhoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik .””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  983. (597. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új3.jcs), 1487.
(597. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3363.  Szabados Ákos, Hajdu László, dr. Mester László, Devánszkiné dr. Molnár Katalin és
Gy. Németh Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolják a
következő új V. rész felvételével:

„V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása”

A támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága alapján jár a
2002. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2002. évre szóló Országos Statisz-
tikai Adatgyűjtési Programról alkotott 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelet szerint 1063/00. számú
KSH által készített „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról” tartalmaz-
za. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, va-
lamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok
megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolat-
tal való ellátására szolgál. Ha a támogatási összeg nem használható fel maradéktalanul a tárgyévben
az elsődleges célra, akkor másodlagosan mellékgyűjtő csatorna megépítésével egy beruházásban
történő útburkolásra használható fel, ha a támogatási összeg nem merül ki az elsődleges és másod-
lagos célra való felhasználásban, akkor harmadlagosan a főgyűjtő csatorna megépítésével és mel-
lékgyűjtő csatorna építésével együtt burkolhatóvá tett utak burkolattal való ellátására használható
fel. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami hozzájárulásokkal azonos eljárás
alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen elszámolt kiadások figyelembe vételével az önkor-
mányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyó-
sítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel (kiegészítendő az előirányzat összegével és a
fejezti előirányzat meghatározásával). A mód. javaslatban a forrásként megjelölt általános tartalék
a HSZ. 120. § (3) bekezdése alapján nem került felvezetésre.

Indokolás: Lásd a T/5601/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3364.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új V. rész felvételével:

/8. sz. melléklet a 2003. évi . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai/

„V. Az önkormányzatok tömegközlekedési feladatainak normatív állami támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 12 0000 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG

A támogatás (Tt = TKt + TNt) a tömegközlekedési feladatot ellátó önkormányzatot a tárgyévben
ténylegesen teljesített férőhelykilométer mennyiséghez tartozó költségek (TK) arányában (p), vala-
mint az igazoltan kimutatott és nem fedezett költségek (TN) arányában (q) illeti meg igénylés és
utólagos elszámolás alapján. A teljes évenkénti normatív támogatás összegéből a településenkénti
(i) támogatási összegek a költség arányok (p) alapján, illetve a fedezetlen költségarányok (q) alap-
ján kerülnek számításra:

TKi,t =TKt x pi” illetve TNi,t = TNt x qi.

(t = 0; 1 ; 2; 3) a támogatás idénybevételének éve, azaz To = 12 000,0 millió Ft

A támogatás összege évenként egyenletesen növekszik oly módon, hogy a T3 = 2 To; azaz a nem
fedezett költségek fokozatosan jelennek meg a támogatás igénylési rendszerében úgy, hogy TN3 =
3TN1; és TNo= 0.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  978. (1723. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új2jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3365.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   1  Aktív foglalkoztatási eszközök [46 928,5] 46 504,5 /-424,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1786. sz. jav. - 67.§ (6)), 2552. (1786. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 3369. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 7.alc), 3370. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 3372. (1786.

sz. jav. - 9.mell. LXIII. 22.cím), 3373. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 23.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3366.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   2  Szakképzési célú kifizetések [18 225,6] 15 725,6 /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2179. (252. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 23.alc 1.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Informatikai bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3367.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 2. cím módo-
sítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   2  Szakképzési célú kifizetések [18 225,6] 15 725,6 /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2178. (1791. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 23.alc 1.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3368.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 6. cím 6.
alcím módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
  6  Rehabilitációs célú kifizetések
     6  Munkahelyteremtő támogatás [3 041,0] 1 879,6 /-1161,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3374. (1787. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 28.cím) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1787. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3369.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 6. cím 7.
alcím módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
  6  Rehabilitációs célú kifizetések
     7  Megváltozott munkaképességű személyek
        foglalkoztatásának támogatása [31 717,5] 32 774,9 /+1057,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1786. sz. jav. - 67.§ (6)), 2552. (1786. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 3365. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 1.cím), 3370. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 3372. (1786. sz.

jav. - 9.mell. LXIII. 22.cím), 3373. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 23.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3370.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 8. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
  8  Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése
     1  Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz [21 336,2] 20 278,8 /-
1057,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1786. sz. jav. - 67.§ (6)), 2552. (1786. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 3365. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 1.cím), 3369. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 7.alc), 3372. (1786. sz.

jav. - 9.mell. LXIII. 22.cím), 3373. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 23.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3371.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 10. cím mó-
dosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   10  Átadás EU társfinanszírozásra [5 567,4] 6 387,4 /+820,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  44. (1349. sz. jav. - 67.§ (7)), 2189. (1349. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 30.alc), 3430. (1349. sz. jav. - 16.mell. tábl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3372.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 22. cím
módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   22  Munkaadói járulék [164 265,0] 163 947,0 /-318,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1786. sz. jav. - 67.§ (6)), 2552. (1786. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 3365. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 1.cím), 3369. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 7.alc), 3370. (1786. sz.

jav. - 9.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 3373. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 23.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3373.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 23. cím
módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   23  Munkavállalói járulék [50 307,2] 50 201,2 /-106,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1786. sz. jav. - 67.§ (6)), 2552. (1786. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 3365. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 1.cím), 3369. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 7.alc), 3370. (1786. sz.

jav. - 9.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 3372. (1786. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 22.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3374.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 28. cím
módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   28  Rehabilitációs hozzájárulás [10 452,7] 9 291,3 /-1161,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3368. (1787. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 6.cím 6.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1787. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3375.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 9. számú melléklet kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új LXIX. Fejezet felvételével:

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
  1  A gazdaságban hasznosuló alkalmazott
       K+F támogatása 6 484,0 /+6484,0 kiad./
  2  Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének
        támogatása 898,0 /+898,0 kiad./
  3  Regionális innováció támogatása 3 074,0 /+3074,0 kiad./
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  4  Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés,
       infrastruktúra és mobilitás támogatása 2 732,7 /+2732,7 kiad./
  5  K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi
       hasznosítása 600,0 /+600,0 kiad./
  6  Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok 10 950,6 /+10950,6 kiad./
  7  Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 1 395,0 /+1395,0 kiad./
  8  Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 533,4 /+533,4 kiad./
   15  Innovációs járulék 10 618,0 /+10618,0 bev./
   16  Költségvetési támogatás 14 949,7 /+14949,7 bev./
   17  Visszterhes támogatások törlesztései 1 100,0 /+1100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2176. (1790. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs),
2208. (1790. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

3376.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők a
törvényjavaslat 9. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új LXIX. Fejezet felvéte-
lével:

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
1.  A gazdaságban hasznosuló alkalmazott K+F
       támogatása 6 484,0 /+6484,0 kiad./
2.  Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének
        támogatása 898,0 /+898,0 kiad./
3.  Regionális innováció támogatása 3 074,0 /+3074,0 kiad./
4.  Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés,
         infrastruktúra és  mobilitás támogatása 2 732,7 /+2732,7 kiad./
5.  K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és
        társadalmi hasznosítása 600,0 /+600,0 kiad./
6.  Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok 10 624,0 /+10624,0 kiad./
7.  Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 2 795,0 /+2795,0 kiad./
8.  Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 860,0 /+860,0 kiad./
15.  Innovációs járulék 10 618,0 /+10618,0 bev./
16.  Költségvetési támogatás 16 349,7 /+16349,7 bev./
17.  Visszterhes támogatások törlesztései 1 100,0 /+1100,0 bev./
1.-17. cím összesen: +28067,7 +28067,7 28067,7 28067,7
Összesen:, +28067,7 +28067,7 28067,7 28067,7

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  15. (253. sz. jav. - 18.§ (1)), 2170. (253. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 18.alc 1.jcs), 2171. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 1.jcs), 2175. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 19.alc 3.jcs),
2206. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. 12.cím 1.alc), 2207. (253. sz. jav. - 1.mell. XX. új13.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3377.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képvi-
selők a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
     1  Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1059 912,6] 1 069 912,6 /+10000,0 bev./

Megjegyzés: Mód. javaslatban jelzett előirányzat a törvénjavaslatban nem szerepel, ezért az elői-
rányzat növelést  az 1 alcímen tüntettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3387. (287. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 2.cím 1.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3378.  Horváthné Stukics Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
     1  Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1059 912,6] 1063 564,5 /+3651,9 bev./

Megjegyzés: A mód. javaslatban feltüntetett 2 jogcím-csoport előirányzata a tv.jav. mellékletében
szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3401. (683. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3379.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képvi-
selők a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
     1  Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1059 912,6] 1 069 912,6 /+10000,0 bev./

Megjegyzés: Mód. javaslatban jelzett előirányzat a törvénjavaslatban nem szerepel, ezért az elői-
rányzat növelést  az 1 alcímen tüntettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3388. (289. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 2.cím 1.alc 3.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3380.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
     1  Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék [1059 912,6] 1054 860,6 /-5052,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím

6.alc 5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz.

jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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3381.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 2.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti nyugdíjjárulék
     1  Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék [217 126,5] 225 097,4 /+7970,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3382.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 2.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti nyugdíjjárulék
     2  Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék [10 199,5] 10 568,5

/+369,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3383.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 3.
alcím 8. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások
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    8  Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék
     2  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből [ 931,6] 847,7 /-
83,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 5.jcs),
3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3384.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 6.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    6  Központi költségvetési hozzájárulások
     4  Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti
         járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás[162 155,9] 168 096,7 /+5940,8 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3385.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 6.
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    6  Központi költségvetési hozzájárulások
     5  Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás [154 725,3] 144 607,9 /-
10117,4 bev./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

4.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3386.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 7.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    7  Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
     3  Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek [5 800,0] 5 883,9 /+83,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 5.jcs), 3389. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc), 3390. (1780. sz. jav. -

10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3387.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képvi-
selők a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
    1  Nyugellátások
     3  Hozzátartozói nyugellátás [226 330,6] 236 330,6 /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: Mód. javaslatban jelzett előirányzat a törvénjavaslatban nem szerepel, ezért az elői-
rányzat növelést  az 3 jogcím-csoporton tüntettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3377. (287. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3388.  Varga Mihály, Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai
Márta, Pálfi István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képvi-
selők a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
    1  Nyugellátások
     3  Hozzátartozói nyugellátás [226 330,6] 236 330,6 /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: Mód. javaslatban jelzett előirányzat a törvénjavaslatban nem szerepel, ezért az elői-
rányzat növelést  az 3 jogcím-csoporton tüntettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3379. (289. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3389.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 5. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
    1  Központi hivatali szerv [19 968,4] 19 090,0 /-878,4 tám./
        1  Működési költségvetés 1 400,0 bev.
           1  Személyi juttatások [10 731,0] 10 065,5 /-665,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 423,6] 3 210,7 /-212,9 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3390. (1780. sz.

jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 3.alc 9.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3390.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 5. cím 3.
alcím 9. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
    3  Központi kezelésű előirányzatok
      9  EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai
       2  Támogatással fedezett programrész [ 243,4] 233,1 /-10,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 116,5] 108,7 /-7,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 38,1] 35,6 /-2,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  46. (1780. sz. jav. - 69.§ (1)), 47. (1780. sz. jav. - 70.§ (1)),
3380. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc), 3381. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3382. (1780. sz. jav. - 10.mell.

LXXI. 1.cím 2.alc 2.jcs), 3383. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3384. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc

4.jcs), 3385. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc 5.jcs), 3386. (1780. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3389. (1780. sz.

jav. - 10.mell. LXXI. 5.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3391.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
         1  Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [638 371,9] 635 283,9 /-3088,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3398. (1779. sz.

jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII.
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2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3392.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
     1  Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [638 371,9] 648 721,3 /+10349,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3393. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs),
3395. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs), 3397. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 1.jcs), 3399. (278. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3418. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3393.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7]218 342,0 /+9402,3 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3392. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3395.
(278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs), 3397. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 1.jcs), 3399. (278. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3418. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3394.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7]207 216,7 /-1723,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3396. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3398. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím

2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3395.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások
     4  Munkáltatói táppénz hozzájárulás [23 176,8] 23 736,8 /+560,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3392. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3393.
(278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3397. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 1.jcs), 3399. (278. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3418. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3396.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3.
alcím 8. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások
    8  Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék
     2  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből [ 387,2] 352,3 /-
34,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3398. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím

2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3397.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    4  Egészségügyi hozzájárulás
     1  Tételes egészségügyi hozzájárulás [158 236,0] 164 565,4 /+6329,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3392. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3393.
(278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3395. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs), 3399. (278. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3418. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3398.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    4  Egészségügyi hozzájárulás
     2  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás[19 199,1] 18 699,1 /-500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím

2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3399.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását
javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    4  Egészségügyi hozzájárulás
     2  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás[19 199,1] 19 967,1 /+768,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3392. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3393.
(278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3395. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs), 3397. (278. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 4.alc 1.jcs), 3418. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3400.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 7.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    7  Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
     3  Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek [1 900,0] 1 934,9 /+34,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3398. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím

2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3401.  Horváthné Stukics Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fe-
jezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    2  Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
     1  Terhességi-gyermekágyi segély [21 348,1] 25 000,0 /+3651,9 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatban még feltüntetett 2 jogcím-csoport előirányzat a törvényjavaslatban
nem szerepel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3378. (683. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3402.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 2.
alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    2  Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
    2  Táppénz
     1  Táppénz [84 958,0] 88 958,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3398. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím

7.alc 3.jcs), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3403.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [61 071,7] 65 370,2 /+4298,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2536. (195. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3404.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [61 071,7] 65 370,2 /+4298,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3405.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3405.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     3  Fogászati ellátás [21 144,4] 22 966,2 /+1821,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3407. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3406.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     3  Fogászati ellátás [21 144,4] 22 966,2 /+1821,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2514. (200. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3407.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     4  Gondozóintézeti gondozás [10 464,7] 11 523,7 /+1059,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3409. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3408.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     4  Gondozóintézeti gondozás [10 464,7] 11 523,7 /+1059,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2527. (198. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3409.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     5  Mentés, betegszállítás és orvosi rendelvényű
        halottszállítás [23 593,7] 31 173,0 /+7579,3 kiad./
        1  Működési költségvetés
             1  Mentés 24 938,4 /+24938,4 tám./
              2  Betegszállítás és orvosi rendelvényű
                  halottszállítás 6 234,6 /+6234,6 tám./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3410.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     5  Mentés, betegszállítás és orvosi rendelvényű
         halottszállítás [23 593,7] 31 173,0 /+7579,3 kiad./
         1  Működési költségvetés
            1  Mentés 4 938,4 /+4938,4 kiad./
                2  Betegszállítás és orvosi rendelvényű
                  halottszállítás 6 234,0 /+6234,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2518. (192. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3411.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     5  Mentés, betegszállítás és orvosi rendelvényű
         halottszállítás [23 593,7] 31 173,0 /+7579,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2526. (193. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3412.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     6  Járóbeteg szakellátás [103 425,4] 106 862,4 /+3437,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2529. (194. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3413.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     6  Járóbeteg szakellátás [103 425,4] 106 862,4 /+3437,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3414.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     7  CT, MRI [10 918,9] 12 022,7 /+1103,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2532. (199. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3415.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     7  CT, MRI [10 918,9] 12 022,7 /+1103,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3416.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     8  Művesekezelés [16 118,9] 17 803,3 /+1684,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

10.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3417.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     8  Művesekezelés [16 118,9] 17 803,3 /+1684,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2510. (191. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3418.  Varga Mihály, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím
módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     10  Fekvőbeteg szakellátás [382 099,9] 409 509,0 /+27409,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  3392. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3393.
(278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3395. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs), 3397. (278. sz. jav. - 11.mell.

LXXII. 1.cím 4.alc 1.jcs), 3399. (278. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3419.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     10  Fekvőbeteg szakellátás [382 099,9] 415 417,9 /+33318,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2530. (201. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3420.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     10  Fekvőbeteg szakellátás [382 099,9] 415 417,9 /+33318,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

8.jc), 3423. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3421.  Szijjártó Péter, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését
javasolják a következő új 14. jogcím felvételével:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
    14  Hűségjutalom 15 000,0 /+15000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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3422.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    4  Gyógyszertámogatás
     1  Gyógyszertámogatás kiadásai [223 743,3] 238 326,4 /+14 583,11 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2535. (196. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3423.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    4  Gyógyszertámogatás
     1  Gyógyszertámogatás kiadásai [223 743,3] 238 326,4 /+14583,11 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2534. (197. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 3404.
(197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc), 3405. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc), 3407. (197. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc), 3409. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc), 3413. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII.

2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc), 3415. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 7.jc), 3416. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs

8.jc), 3420. (197. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3424.  Szijjártó Péter, Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna
Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Surján László és dr. Tiba István képviselők a tör-
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vényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím
módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    4  Gyógyszertámogatás
     1  Gyógyszertámogatás kiadásai [223 743,3] 286 382,3 /+62639, kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3425.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 5. cím 1.
alcím módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
    1  Központi hivatali szerv [15 849,8] 15 057,1 /-792,7 tám./
        1  Működési költségvetés 32,4 bev.
           1  Személyi juttatások [9 687,2] 9 086,7 /-600,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 187,3] 2 995,1 /-192,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3398. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím

7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 3426. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 2.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3426.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 5. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
    2  Igazgatási szervek [5 009,5] 4 884,5 /-125,0 tám./
        1  Működési költségvetés 962,6 bev.
           1  Személyi juttatások [1 984,6] 1 889,9 /-94,7 kiad./
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           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 552,8] 522,5 /-30,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  45. (1779. sz. jav. - 69.§ (1)), 48. (1779. sz. jav. - 71.§ (1)),
3391. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 1.alc), 3394. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 3396. (1779. sz. jav. -

11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 8.jcs 2.jc), 3398. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 4.alc 2.jcs), 3400. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím

7.alc 3.jcs), 3402. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 3425. (1779. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 5.cím 1.alc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3427.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 13.
számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolják a következő új d) alpont felvételével:

/I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások/
/millió forintban
Megnevezés 2004. évi előirányzat/

„1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján [13 482,0] 23 482,0
d) a HM-től átadásra kerülő veszélyes anyagok megsemmisítése 10000,0”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen
változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2563. (540. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs),
3428. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 2. a)), 3429. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 2. új c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3428.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 13.
számú melléklet I. rész 2. pont a) alpont módosítását javasolják:

/Egyéb ráfordítások/

„a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé [18 500,0]  6 500,0”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2563. (540. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs),
3427. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 1. új d)), 3429. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 2. új c)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3429.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 13.
számú melléklet I. rész 2. pont kiegészítését javasolják a következő új c) alpont felvételével:

/Egyéb ráfordítások 27 898,0/

„c) a HM-től átadásra kerülő ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 2 000,0”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen
változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  2563. (540. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs),
3427. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 1. új d)), 3428. (540. sz. jav. - 13.mell. I. 2. a)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3430.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 16. számú melléklet táblázat módosítását java-
solja:

/2004 Központi költségvetési forrás/

/Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)/

„Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése 10 566,7 [3 049,5] 3869,5 13 616,2 15 085,5
4 353,6 19 439,1 19 545,5 5 640,7 25 186,2 „
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  44. (1349. sz. jav. - 67.§ (7)), 2189. (1349. sz. jav. - 1.mell.

XX. 11.cím 30.alc), 3371. (1349. sz. jav. - 9.mell. LXIII. 10.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3431.  Dr. Horváth Zsolt képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 19.
számú melléklet felvételével:

„19. számú melléklet a 2003.  ... évi törvényhez

3. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

Jegyzék azokról a feladatokról, amelyek ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkal-
mazott illetményét szakmai szorzó alkalmazásával kell meghatározni, továbbá a feladatokhoz kap-

csolódó szorzószámról

Sorszám Feladat megjelölése Szakmai szorzó

1. Humán egészségügyi szolgáltatás keretében a betegek vizsgálatával, gyógyításával, ápolásával,
gondozásával, utókezelésével kapcsolatos egészségügyi tevékenységeknek az adott munkakörre
jogszabályban előírt szakképzettséggel, szakképesítéssel történő közvetlen ellátása, valamint a köz-
úti és légi betegszállítás közvetlen ellátása                1,20

2. Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, fog-
lalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló
tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott - felsőfokú végzettséget és
szakképzettséget nem tanúsító - szakképesítéssel történő ellátása               1,20

3. Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását,
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló
tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel történő ellátása                 1,20””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  51. (1036. sz. jav. - 85.§) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1036. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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II. rész

A Házszabály 121. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Or-
szággyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt:

T/5601/8 ., /17 ., /18 ., /26 ., /27 ., /38 ., /39 ., /40 ., /41 ., /45 ., /46 ., /47 ., /48 ., /49 ., /52 ., /53 ., /56
., /57 ., /59 ., /60 ., /65 ., /68 ., /69 ., /70 ., /71 ., /72 ., /73 ., /74 ., /75 ., /76 ., /77 ., /78 ., /79 ., /80 .,
/81 ., /87 ., /88 ., /95 ., /100 ., /102 ., /104 ., /107 ., /108 ., /109 ., /110 ., /111 ., /114 ., /115 ., /116 .,
/119 ., /120 ., /121 ., /122 ., /124 ., /126 ., /127 ., /128 ., /129 ., /131 ., /132 ., /133 ., /134 ., /135 .,
/138 ., /139 ., /141 ., /146 ., /164 ., /167 ., /171 ., /172 ., /173 ., /174 ., /175 ., /176 ., /177 ., /184 .,
/186 ., /187 ., /188 ., /190 ., /203 ., /204 ., /208 ., /209 ., /212 ., /214 ., /215 ., /216 ., /220 ., /226 .,
/234 ., /237 ., /238 ., /239 ., /240 ., /242 ., /245 ., /246 ., /247 ., /248 ., /250 ., /251 ., /254 ., /255 .,
/256 ., /257 ., /258 ., /259 ., /265 ., /266 ., /268 ., /269 ., /270 ., /271 ., /272 ., /273 ., /274 ., /295 .,
/296 ., /297 ., /298 ., /301 ., /308 ., /385 ., /394 ., /413 ., /436 ., /455 ., /467 ., /468 ., /469 ., /476 .,
/501 ., /502 ., /505 ., /525 ., /526 ., /527 ., /528 ., /529 ., /530 ., /531 ., /532 ., /533 ., /534 ., /535 .,
/536 ., /537 ., /538 ., /539 ., /541 ., /543 ., /546 ., /547 ., /551 ., /552 ., /553 ., /554 ., /555 ., /556 .,
/562 ., /569 ., /570 ., /573 ., /574 ., /575 ., /576 ., /581 ., /582 ., /601 ., /604 ., /605 ., /606 ., /607 .,
/612 ., /613 ., /614 ., /615 ., /616 ., /617 ., /618 ., /619 ., /620 ., /621 ., /622 ., /623 ., /624 ., /625 .,
/626 ., /627 ., /628 ., /629 ., /630 ., /631 ., /632 ., /633 ., /634 ., /635 ., /636 ., /637 ., /639 ., /640 .,
/641 ., /642 ., /643 ., /644 ., /645 ., /662 ., /663 ., /664 ., /665 ., /666 ., /667 ., /668 ., /669 ., /670 .,
/671 ., /705 ., /712 ., /761 ., /769 ., /770 ., /779 ., /780 ., /781 ., /782 ., /851 ., /852 ., /868 ., /906 .,
/907 ., /908 ., /917 ., /930 ., /943 ., /947 ., /948 ., /950 ., /951 ., /952 ., /954 ., /955 ., /956 ., /982 .,
/988 ., /1014 ., /1032 ., /1057 ., /1058 ., /1059 ., /1070 ., /1072 ., /1073 ., /1081 ., /1090 ., /1091 .,
/1158 ., /1159 ., /1172 ., /1187 ., /1188 ., /1189 ., /1190 ., /1191 ., /1192 ., /1193 ., /1194 ., /1195 .,
/1196 ., /1197 ., /1198 ., /1199 ., /1200 ., /1201 ., /1202 ., /1203 ., /1204 ., /1205 ., /1240 ., /1244 .,
/1246 ., /1260 ., /1263 ., /1276 ., /1279 ., /1285 ., /1289 ., /1294 ., /1295 ., /1299 ., /1300 ., /1302 .,
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Varga Mihály sk.
Költségvetési és pénzügyi

bizottság elnöke

Dr. Vastagh Pál sk.
Alkotmány- és igazságügyi

bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor sk.
Egészségügyi

bizottság elnöke

Szászfalvi László sk.
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István sk.
Európai integrációs ügyek

bizottság elnöke

Dr. Balsai István sk.
Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Puch László sk.
Gazdasági

bizottság elnöke

Keleti György sk.
Honvédelmi

bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő sk.
Idegenforgalmi
bizottság elnöke

Bakonyi Tibor sk.
Ifjúsági és sport
bizottság elnöke

Rogán Antal sk.
Informatikai és távközlési

bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla sk.
Környezetvédelmi
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván sk.
Kulturális és sajtó
bizottság elnöke

Németh Zsolt sk.
Külügyi

bizottság elnöke

Dr. Magda Sándor sk.
Mezőgazdasági
bizottság elnöke

Dr. Kövér László sk.
Nemzetbiztonsági
bizottság elnöke

Dr. Jánosi György sk.
Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán sk.
Önkormányzati
bizottság elnöke

Dr. Gál Zoltán sk.
Rendészeti

bizottság elnöke

Tállai András sk.
Számvevőszéki
bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta sk.
Szociális és családügyi

bizottság elnöke

Fogarasiné Deák Valéria sk.
Társadalmi szervezetek

bizottság elnöke

Szabó György sk.
Területfejlesztési
bizottság elnöke




