
T/5601/2064.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai integrációs ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről
és az államháztartás három éves kereteiről szóló

T/5601. sz. törvényjavaslat
vitájához

II. RÉSZ

1-2. kötet



- 2 -

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
továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizott-
sága megvitatta a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről szóló T/5601. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott: T/5601/8.,
17., 18., 26., 27., 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., 245., 246., 247., 248., 250., 251., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 265., 266., 268., 269.,
270., 271., 272., 274., 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., 555., 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., 1317.,
1318., 1319., 1325., 1332., 1404., 1412., 1427., 1430., 1438., 1440., 1464., 1496., 1497., 1499.,
1502., 1508., 1524., 1530., 1540., 1542., 1579., 1580., 1653., 1655., 1675., 1694., 1695., 1703.,
1705., 1706., 1715., 1719., 1738., 1739., 1747., 1751., 1753., 1785., 1793., 1794., 1795., 1797.,
1798., 1800., 1815., 1816., 1817., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826.,
1827., 1828., 1829., 1830., 1831., 1833., 1834., 1839., 1840., 1841., 1842., 1848., 1849., 1850.,
1851., 1852., 1853., 1854., 1855., 1857., 1860., 1861., 1863., 1895., 1896., 1901., 1907., 1909.,
1914., 1916., 1917., 1922., 1923., 1927., 1946., 1956., 1959., 1963., 1964., 1966., 1967., 1968.,
1970., 1971., 1973., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1988., 2036., 2041., 2043., 2044.
számú módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. (Az ajánlás azokat a bizottsági módosító ja-
vaslatokat, illetve kapcsolódó módosító javaslatokat tartalmazza, melyek a T/5601/2047. számú
ajánlás kiadásáig beérkeztek.)

Visszavont módosító javaslat: T/5601/1918. (dr. Katona Béla, Göndör István), melyet az ajánlás
nem tartalmaz.

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-
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gyűlési 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
érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érin-
tett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére,
ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a
módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság 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.
Az ajánlásban „dőlt” betűkkel, illetve számokkal jelöljük az Országgyűlés (OGY.) 2003. november 25-ei  határozatá-
nak megfelelő szövegrészeket, illetve előirányzatokat.

1.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/132. számú módosító javaslatához, a tör-
vényjavaslat 2. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén a 16. számú melléklet-
ben az arra az évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig vállalható
tárgyévi és éven túli kötelezettség. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság egyetértésével
a 2005. és 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig is vállalható
éven túli kötelezettség.
Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegénél
kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel nö-
velt kötelezettségvállalási keret-előirányzat terhére történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvál-
lalás.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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2.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/132. számú módosító javaslatához, a tör-
vényjavaslat 2. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén a 16. számú melléklet-
ben az arra az évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig vállalható
tárgyévi és éven túli kötelezettség.
Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzat összegénél
kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel nö-
velt kötelezettségvállalási keret-előirányzat terhére történhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvál-
lalás. Kötelezettségvállalásra az érintett Operatív Program Irányító Hatósága egyetértésével kerül-
het sor.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén a 16. számú melléklet-
ben az arra az évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig vállalható
tárgyévi és éven túli kötelezettség. Indokolt esetben, a Közösségi Támogatási Keret Irányító Ható-
ság egyetértésével, a 2005. és 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzatra is
vállalható éven túli kötelezettség.  Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló kötelezettség-
vállalási keret-előirányzat összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a követke-
ző évben a fennmaradó összeggel növelt kötelezettségvállalási keret-előirányzat terhére történhet
tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalásra az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok esetében az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Program Irányító Hatósága, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programhoz kapcsolódó elői-
rányzatok esetében a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatósága, a Humán-
erőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok esetében a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága, a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív
Programhoz kapcsolódó előirányzatok esetében a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív
Program Irányító Hatósága, a Regionális Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok esetében
a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága jogosult.”

Indokolás: Lásd a T/5601/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4.  Az Integrációs bizottság kapcsolódva Szabó Lajos képviselő T/5601/132. számú módo-
sító javaslatához, a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások esetén a 16. számú melléklet-
ben az arra az évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig vállalható
tárgyévi és éven túli kötelezettség. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság egyetértésével
a 2005. és 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig is vállalható
éven túli kötelezettség. Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási ke-
ret-előirányzat összegénél kisebb összegre történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a
fennmaradó összeggel növelt kötelezettségvállalási keret-előirányzat terhére történhet tárgyévi és
éven túli kötelezettségvállalás. Kötelezettségvállalásra az érintett Operatív Program Irányító Ható-
sága egyetértésével kerülhet sor.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5.  Az Integrációs bizottság kapcsolódva Szabó Lajos képviselő T/5601/132. számú módo-
sító javaslatához, a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által közösen jóváhagyott, az Európai
Unió Kohéziós Alapjából támogatott projektekre meghatározott összegek (kötelezettségvállalási
keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A ke-
retek összegét a 17. számú melléklet mutatja be.
Az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott projektek esetén a 17. számú mellékletben az
arra az évre meghatározott uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. A Kohéziós
Alap Irányító Hatóság egyetértésével a 2005. és 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási ke-
ret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig is vállalható éven
túli kötelezettség. Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló uniós kötelezettségvállalási ke-
ret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegénél kisebb összegre
történik kötelezettségvállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt uniós kötele-
zettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás terhére tör-
ténhet tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalásra a közlekedési projektek
esetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közreműködő Szervezete, környezetvédelmi
projektek esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közreműködő Szervezete egye-
tértésével kerülhet sor.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

6.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/132. számú módosító javaslatához, a tör-
vényjavaslat 2. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által közösen jóváhagyott, az Európai
Unió Kohéziós Alapjából támogatott projektekre meghatározott összegek (kötelezettségvállalási
keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A ke-
retek összegét a 17. számú melléklet mutatja be.
Az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott projektek esetén a 17. számú mellékletben az
arra az évre meghatározott uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség. A Kohéziós
Alap Irányító Hatóság egyetértésével a 2005. és 2006. évre meghatározott kötelezettségvállalási ke-
ret-előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás mértékéig is vállalható éven
túli kötelezettség.
Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a
kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegénél kisebb összegre történik kötelezettség-
vállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt uniós kötelezettségvállalási keret-
előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás terhére történhet tárgyévi és éven
túli kötelezettségvállalás.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1852. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

7.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/132. számú módosító javaslatához, a tör-
vényjavaslat 2. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Az Európai Unió Bizottsága és a Magyar Köztársaság által közösen jóváhagyott, az Európai
Unió Kohéziós Alapjából támogatott projektekre meghatározott összegek (kötelezettségvállalási
keret-előirányzatok) egy évnél hosszabb távú elkötelezettséget jelentenek a Kormány részére. A ke-
retek összegét a 17. számú melléklet mutatja be.
Az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott projektek esetén a 17. számú mellékletben az
arra az évre meghatározott uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.
Amennyiben az adott évben a rendelkezésre álló uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és a
kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegénél kisebb összegre történik kötelezettség-
vállalás, úgy a következő évben a fennmaradó összeggel növelt uniós kötelezettségvállalási keret-
előirányzat és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás terhére történhet tárgyévi és éven
túli kötelezettségvállalás.
A kötelezettségvállalásra a közlekedési projektek esetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um Közreműködő Szervezete, környezetvédelmi projektek esetében a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium Közreműködő Szervezete egyetértésével kerülhet sor.”
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Indokolás: Lásd a T/5601/1851. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Céltartalék szolgál

a) a központi költségvetési szerveknél - ide nem értve a társadalombiztosítási költségvetési szerve-
ket - foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint a Vám- és Pénzügyőrségnél fog-
lalkoztatottak 2004. évben megvalósuló, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerinti
létszámcsökkentésével,

b) a MÁV Rt.-nek az állami feladatellátásban résztvevő üzletágainál a veszteség mérséklését ered-
ményező létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri kifizetések, továbbá

c) a főtisztviselők illetményének
részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 12. cím, 2. alcím, 1. Különféle
személyi kifizetések jogcím-csoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeinek megállapítására
a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.”

Indokolás: Lásd a T/5601/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés új m) módosítását
javasolja:

/(3) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény
(a továbbiakban: Priv.tv.) 23. §-ának (2) bekezdése szerinti privatizációs tartalék a következő cé-
lokra használható fel:/

„m) osztatlan földtulajdon kimérésének költségei.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1059. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10.  Dr. Surján László képviselő a törvényjavaslat 10. § módosítását javasolja:

„10. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy országgyűlési határozat által jóváhagyott
keretek között, az ÁPV Rt. tárgyi eszközeinek és készleteinek nemzetközi segélyezés céljára törté-
nő, térítésmentes felhasználásáról eseti döntést hozzon.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1655. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

11.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat
13. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

„(1) A Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvé-
delmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési
szerv által hasznosításra nem kerülő ingó tárgyi eszközeit és készleteit - az Áht. 109/I. § (1) bekez-
désének hatálya alá tartozó vagyontárgyakat kivéve - a kincstári vagyonkörből történő kivonásukat
követően

a) az ÁPV Rt.-vel történő megállapodás alapján térítésmentesen az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyoná-
ba adhatja, az átadásra kerülő veszélyes anyagok (lőszer, robbanóanyag rakéta hajtóanyag,
vegyivédelmi anyag stb.) megsemmisíttetését az Rt. végzi,

b) a haditechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, karitatív tevékenységet folytató szerve-
zetek részére, továbbá katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek
elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet részére írásbeli megállapodással, térítés-
mentesen tulajdonba adhatja,

c) a környezetvédelemre és a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a
nem veszélyes anyagok körébe sorolt inkurrenciát megsemmisíttetheti.”

Indokolás: Lásd a T/5601/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12.  Dr. Szabó Zoltán képviselő kapcsolódva Jauernik István és Szabó Lajos képviselők
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T/5601/91. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:

„14. § (1) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó,
költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a
tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 95%-át használhatják fel. A fennmaradó 5% a köz-
ponti költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium felügyelete alá
tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutató intézmé-
nyeit, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1863. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

13.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„15. § (3) A HM vagyonkezelésében lávő kincstári vagyon értékesítéséből befolyó bevételnek a
köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összeget a vé-
delmi felülvizsglálatból eredő laktanya-korszerűsítési, lakásépítési, lakásvásárlási kiadásokra for-
dítható. A lakásprogramban tervezett lakások biztosítása ingatlancseréből pótolható. Az ingatlan-
cserék állami alapját a honvédelmi védelmi felülvizsgálat eredményeként felszabaduló ingatlanok
képezik.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14.  Arató Gergely, Török Zsolt és Zuschlag János László képviselők a törvényjavaslat
15. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

„(5) A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által alapított közhasznú társaságok vagyonkezelé-
sében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel - a köztartozások és az ingatlan-
elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - 4000,0 millió forint összeghatárig kizárólag a
Magyar Állam tulajdonában és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek vagy az általa alapított közhasznú társaságok vagyonkezelésében, illetve
kincstári vagyonkörbe tartozó, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében
lévő sportlétesítmények működtetésére és fejlesztésére, rekonstrukciójára (beruházásaira), valamint
kincstári vagyonba kerülő sportcélú ingatlanok vásárlására használható fel.”

Indokolás: Lásd a T/5601/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvise-
lők a törvényjavaslat 15. § kiegészítését javasolják a következő új (8) bekezdés felvételével:

„(8) Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények vagyonkezelésé-
ben lévő, kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételnek a - a köztarto-
zások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - fennmaradó részét az in-
tézmény jogosult felhasználni, kizárólag beruházási célra.”

Indokolás: Lásd a T/5601/239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 19. § módosítását javasolja:

„19. § A Turisztikai célelőirányzat (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím,
3. alcím, 2. jogcím-csoport) pályázati keretének 5 %-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani.
Az Országgyűlés felhatalmazza a gazdasági és közlekedési minisztert, valamint a gyermek-, ifjúsá-
gi és sportminisztert, hogy rendeletben állapítsa meg a végrehajtás részletes szabályait.”

Indokolás: Lásd a T/5601/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17.  Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg a megyei illetékhivatalok által beszedett ille-
tékből az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján a megye köz-
igazgatási területén lévő megyei jogú városok illetékességébe tartozó ügyekből befolyt bevétel,
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csökkentve az (1) bekezdés szerinti bevételi részesedéssel, [továbbá] valamint a (4)-(7) bekezdés-
ben foglalt, kiadásként visszatartott összeggel.”

Indokolás: Lásd a T/5601/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18.  Gulyás József és dr. Bőhm András képviselők a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdés
módosítását javasolják:

„25. § (3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett illetéknek a
központi költségvetés (1) bekezdés szerinti bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a me-
gyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35 %-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzatot,

b) 65 %-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye, va-
lamint a főváros 2003. január 1-jei lakosságszáma arányában - a Kincstár országos összesítését kö-
vetően - a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. 2005. január
1-jétől a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett illetéknek a központi költségvetés (1) bekezdés sze-
rinti bevételi részesedésével csökkentett illetékbevétele a Fővárosi Önkormányzat közvetlen bevé-
tele. A megyei illetékhivatalok által beszedett illetéknek a központi költségvetés (1) bekezdés sze-
rinti bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel
csökkentett illetékbevétel,

c) 35 %-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot,

d) 65 %-ának kétharmada egyenlő összegben - egytizenkilenced részenként - egyharmada a megye
2004. január 1-jei lakosságszáma arányában - az Államháztartási Hivatal országos összesítését kö-
vetően - a megyei önkormányzatokat illeti meg.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1715. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új c) pont felvételével:

/A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett illetéknek a központi
költségvetés (1) bekezdés szerinti bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú
várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel/
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„c) a megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2003. június 30-án nyilvántartott
fennálló hátralékból a végrehajtási cselekmények eredménveként befolyó illeték 80 %-ban a be-
hajtó megyei és fővárosi önkormányzatot, 20 %-ban a központi költségvetést illeti meg.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1980. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20.  Fogarasiné Deák Valéria képviselő kapcsolódva Gulyás József és dr. Bőhm András
képviselők T/5601/1715. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 25. § (4) bekezdés módo-
sítását javasolja:

„(4) Az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadásokat az illetékbevételből részesedő önkormányzatok
viselik a saját bevételükből az (5)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint az ál-
taluk beszedett illeték azon 5 %-ából, amely nem kerül megosztásra az (1)-(3) bekezdések alapján.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21.  Kovács Tibor képviselő kapcsolódva Tóth Károly és Varju László képviselők
T/5601/45. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 26. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:

„(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerő-
sen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi felügyelőség által a tele-
pülési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok ösz-
szegének [30] 50 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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22.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 26. § (4) bekezdés módosí-
tását javasolják:

„(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó önkormányzati költségvetési elszámo-
lási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a - függetlenül a jogerős kiszabást
végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat a szabálysértési pénz- és helyszíni
bírság végrehajtását kérő szervtől a költségminimum megelőlegezését nem kérheti.”

Indokolás: Lásd a T/5601/45. 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.

23.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 29. § elhagyását javasolja:

„29. § [(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az idősko-
rúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglal-
koztatás támogatása, valamint - a Munkaerőpiaci Alapból - a munkanélküliek jövedelem-
pótló támogatása, az adósságcsökkentési támogatás és az adósságkezelési szolgáltatáshoz
kapcsolódó lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormány-
zat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jog-
szabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 13. és 21. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a
7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 4-7. pontja, II. rész 3. pontja, to-
vábbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7)
bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Nek. tv.) 47. §-ának (6) bekezdés b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbsé-
gi önkormányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellá-
tó helyi kisebbségi önkormányzatok a 34. § (3) bekezdése szerinti kisebbségi fenntartói kiegé-
szítő támogatást - a helyi önkormányzatok útján - az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisz-
térium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Hu-
mánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási
intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzatáról vehetik igénybe. A Kincstár ezen
összeget a helyi önkormányzatnak folyósított központi támogatások nettó finanszírozása ke-
retében a tárgyhónapot követő hónapban számolja el a kiegészítő támogatás folyósítására
szolgáló előirányzat javára.]”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

24.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés e) pont módosítását java-
solja:

/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást
állapít meg a következők szerint:/

„e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és szakiskolai tanulók gyakor-
lati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerő-piaci Alap szakképzési alap-
részéből igényt tart.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)), 63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)),
65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 68. (908. sz. jav. - 68.§ (1)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/906. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25.  A Szociális bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés g) pont módosítását javasol-
ja:

/(1) Az  Országgyűlés a külön törvényben meghatározott  szociális, közoktatási, felsőoktatási, kul-
turális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások)/

„g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és  támogatás  illeti  meg - figyelemmel  a
h)  pontban  foglaltakra  -  a  helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. bd), 12.
a)-d), 13-16., 17. a)-b), valamint 18. b), továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjaiban
megállapított  támogatásokkal  azonos  jogcímeken, összegben és feltételek mellett.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  26. (2041. sz. jav. - 34.§ (1) h)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/2041. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

26.  A Szociális bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés h) pont módosítását java-
solja:

/(1) Az  Országgyűlés a külön törvényben meghatározott  szociális, közoktatási, felsőoktatási, kul-
turális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások)/

„h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot  el-
látó  intézményt  fenntartó gazdasági  társaságot  és  az  (1) bekezdésben meghatározott egyéni
vállalkozót - kivéve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatokat ellátókat - a  g)  pont sze-
rinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  25. (2041. sz. jav. - 34.§ (1) g)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/2041. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

27.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvise-
lők a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új i) pont felvételé-
vel:

/Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi sze-
mély, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást
állapít meg a következők szerint:/

„i) az oktatási miniszter egyedi megállapodást köthet állami támogatásra közalapítványokkal, ala-
pítványokkal, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkor-
mányzatokkal a közoktatási közfeladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Az
igénylés és a kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósításra és a felhasználás elle-
nőrzésére a megállapodást aláíró miniszter jogosult. E célra a XX. Oktatási Minisztérium fejezet,
11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3.  Humánszolgáltatás és
egyházi kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív álla-
mi támogatása jogcím előirányzata terhére 1500,0 millió forint használható fel.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen
változik.
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Indokolás: Lásd a T/5601/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28.  Varga Mihály, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 34. §
(1) bekezdés i) pont elhagyását javasolják:

/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást
állapít meg a következők szerint:/

[„i) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív
hozzájárulás és támogatás teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekin-
tettel a támogatás megállapítására sor került.”]

Indokolás: Lásd a T/5601/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Pálfi
István, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika és Szűcs Lajos képviselők a tör-
vényjavaslat 34. § (1) bekezdés i) pont módosítását javasolják:

/Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi sze-
mély, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem
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állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást
állapít meg a következők szerint:/

„i) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájá-
rulás és támogatás teljes összegét [át kell adnia annak az intézménynek,] azon intézményei érde-
kében kell felhasználnia, amelyekre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.”

Indokolás: Lásd a T/5601/555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a
következő új j) pont felvételével:

/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást
állapít meg a következők szerint:/

„j) Az oktatási miniszter egyedi megállapodást köthet állami támogatásra közalapítványokkal, ala-
pítványokkal, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkor-
mányzatokkal a közoktatási feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Az
igénylés és a kiegészítő támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás el-
lenőrzésére a megállapodást aláíró miniszter jogosult. E célra a XX. Oktatási Minisztérium fejezet,
11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humán szolgáltatás és
kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 1. Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támo-
gatása jogcím előirányzat terhére 500,0 millió forint használható fel.”

Indokolás: Lásd a T/5601/2036. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

31.  Varga Mihály, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 34. §
(6) bekezdés módosítását javasolják:

„(6) Ha a nem állami intézményt fenntartónak az (1) bekezdés a)-d) pontja alapján járó normatív
hozzájárulás és támogatás[, valamint kiegészítő támogatás] együttes összege a költségvetési év-
ben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről
szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeihez a központi költségvetés az
5. számú melléklet 11. pontjában foglalt feltételek szerint járul hozzá, amelynek forrása a humán-
szolgáltató tevékenység támogatását szolgáló előirányzat.”
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Indokolás: Lásd a T/5601/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32.  Varga Mihály, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 34. §
(7) bekezdés elhagyását javasolják:

[„(7) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés alapján biztosított kiegészítő tá-
mogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i) támogatására fordítani.”]

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

Indokolás: Lásd a T/5601/297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33.  Tóth Károly és Varju László 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] 9,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;”

Megjegyzés: A mód. javaslat indokolása szerint a megemelt alaptámogatás összegére fedezetet
biztosít a XI/19/14 alcím előirányzata.
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Indokolás: Lásd a T/5601/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34.  Dr. Surján László képviselő a törvényjavaslat 39. § elhagyását javasolja:

„[39. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 38. §-ban foglaltakon felül a köz-
ponti költségvetés terhére a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (IBRD), az Európai
Beruházási Bankkal (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), a német
Újjáépítési és Hitelbankkal (KfW), továbbá az Északi Beruházási Bankkal (NIB), valamint az
Európa Tanács Fejlesztési Bankjával (CEB) kötendő hitelszerződéseknél - összegszerű korlá-
tozás nélkül - kezességet vagy egyéb, szerződést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon.]”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/1653. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 41. § módosítását java-
solják:

„41. § Az Áht. 33. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982.
évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén
is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor
a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetés-
sel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. [A fizetési kötelezettség teljesítésére a
Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.]”

Indokolás: Lásd a T/5601/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 44. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Az Alapítvány, a magánszemélyek, valamint a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban:
vállalkozások),  hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerződésből, bankga-
rancia-szerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37.  Dr. Dorkota Lajos és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés
módosítását javasolják:

„(2) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 6.
Egyszerűsített vállalkozói adó alcím, valamint a 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános
forgalmi adó alcím és a 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó al-
cím előirányzatok negyedévi túlteljesítése esetén az elért bevételi többlet terhére a XXII. Pénzügy-
minisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés elői-
rányzat-csoportszám, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 6790,0 millió forinttal,
a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 2172,8 millió forinttal túllép-
hető[, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy a XXII. Pénzügy-
minisztérium fejezet, 19. cím 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím, valamint a 20. cím, 1. Ál-
talános forgalmi adó alcím és a 21. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím együttes előirányzata
legalább 102%-ot ér el] a munkavállalók érdekeltségi jutalmazásának biztosítására.

b) Az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a XI. Belügyminisztérium fejezet, 5.
Rendőrség cím, 1. Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei alcím, 1. Működési költ-
ségvetés előirányzat-csoportszám, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 210,0
millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 67,2 millió fo-
rinttal léphető túl az adónyomozók érdekeltségi jutalmának biztosítására.

[c) Amennyiben a tárgyév november 25-ig az a) pontban meghatározott bevételi előirányzat-
ok legalább 89%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb
100%-át az APEH, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére kell bocsátani.]

[d) Amennyiben a tárgyév november 25-ig az a) pontban meghatározott bevételi előirányzat-
ok legalább 88%-ban teljesülnek, az a) pont szerinti előirányzatok legfeljebb 50%-a bocsát-
ható az APEH, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére.]””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  38. (501. sz. jav. - 49.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/501. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

38.  Dr. Dorkota Lajos és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 49. § (3) bekezdés
módosítását javasolják:

„(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 4.
Vám-és importbefizetések alcím, valamint a 20. cím 2. Jövedéki adó alcím és a 20. cím, 3. Fo-
gyasztási-, regisztrációs adó alcím előirányzatok negyedévi túlteljesítése esetén az elért bevételi
többlet terhére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési
költségvetés előirányzat-csoportszám, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 2605,0
millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 834,0 millió fo-
rinttal túlléphető[, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy a
Pénzügyminisztérium fejezet

a) 19. cím, 4. Vám- és importbefizetések alcím előirányzata legalább 101,5%-ot és a 20. cím, 2.
Jövedéki adó és 20. cím 3. Fogyasztási-, regisztrációs adó alcím előirányzata legalább 100,5%-
ot, vagy
b) az a) pontban említett előirányzatok együttesen legalább 100,7%-ot érnek el.

Amennyiben tárgyév november 30-áig az a) vagy a b) pontban meghatározott bevételi elői-
rányzatok legalább 90%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat
legfeljebb 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani] a személyi állo-
mány érdekeltségi jutalmazásának biztosítására.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  37. (501. sz. jav. - 49.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/501. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 50. § (8) bekezdés módosítását java-
solja:

„50 § (8) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a
pénzügyminiszterrel egyetértésben a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feje-
zeten belül a 10. cím 12. alcím SAPARD támogatásból megvalósuló programok, a 10. cím 4. alcím
Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok, a 10. cím 5. alcím 1.  jogcím-csoport Központosított be-
vételből működő támogatások előirányzat, a 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport Költségvetésből
működő támogatások előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. A SAPARD támogatások
2003. évi maradvány összege 2004-ben kerüljön felhasználásra a megfelelő nemzeti kiegészítés
biztosítása mellett.”



- 22 -

Indokolás: Lásd a T/5601/1058. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 50. § kiegészítését ja-
vasolják a következő új (14) bekezdés felvételével:

„(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a XI. Belügyminisztérium fejezet,
19. előirányzatok címben szereplő lakásszektort érintő előirányzatok forrásait egymás között átcso-
portosítsa.”

Megjegyzés: A mód. javaslatban szereplő hivatkozást pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41.  Vitányi Iván képviselő a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új
(14) bekezdés felvételével:

„(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere kezdeményezése alapján, a belügyminiszter egyetértésével a XXIII. Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címből az önkormányzati fela-
datellátást érintő támogatásokat a XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. Helyi önkormányzatok tá-
mogatásai, hozzájárulásai cím megfelelő jogcím-csoportjaira átrendezze.”

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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42.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új
(14) bekezdés felvételével:

„(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere kezdeményezése alapján, a belügyminiszter egyetértésével a XXIII. Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Kulturális feladatfinan-
szírozás alcím, 1. Kulturális célfeladatok jogcím-csoport terhére, az önkormányzati feladatellátást
érintő támogatásokat a XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. Helyi önkormányzatok támogatásai,
hozzájárulásai cím megfelelő jogcím-csoportjaira átrendezze.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1973. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43.  Herczog Edit képviselő kapcsolódva dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők
T/5601/56. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:

„(1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnök-
ség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XX. Oktatási Minisztérium
fejezeten belül az oktatási miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügy-
miniszternek - mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-
módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga
nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség
fejezet, 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, 9.
cím, 1. Esélyegyenlőségi Kormányhivatal alcím, 8. cím, 1. Nemzeti Fejlesztési Hivatal alcím, illet-
ve a 8. cím, 2. Nemzeti Területfejlesztési Hivatal alcím, a 12. Tartalékok cím, a XX. Oktatási Mi-
nisztérium, 3. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím, 3. Kutatás-fejleszétsi Pályázati és
Kutatás-hasznosítási Iroda alcím, valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 7. Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyelete cím előirányzatokra.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  44. (1829. sz. jav. - 51.§ (2)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1829. 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 nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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44.  Herczog Edit képviselő kapcsolódva dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők
T/5601/56. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdés módosítását java-
solja:

„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Köz-
beszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a 10. Kor-
mányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke, a 9. cím, 1. Esélyegyenlőségi Kor-
mányhivatal alcím esetében az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter, a 8. cím, 1. Nemzeti Fej-
lesztési Hivatal alcím, illetve a 8. cím, 2. Nemzeti Területfejlesztési Hivatal alcím esetében az EU
integrációs ügyek koordinációjáért felelős miniszter, valamint a XX. Oktatási Minisztérium, 3.
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím, 6. Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás-
hasznosítási Iroda alcím  [esetében]felett a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke látja
el. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím
felett ugyanezen jogkört a Szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gya-
korolja, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 7. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím
felett a Felügyelet elnöke látja el.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  43. (1829. sz. jav. - 51.§ (1)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1829. 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.

45.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvise-
lők a törvényjavaslat 51. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

„(5) A felsőoktatási intézmények tárgyévi intézményi költségvetésük kiadási főösszegének 10%-os
mértékéig hosszú távú (legfeljebb 20 éves) kötelezettséget vállalhatnak. A hosszú távú kötelezett-
ségekről évente kimutatást kell készíteni, amely a költségvetési beszámoló részét képezi.”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46.  Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 52. § kiegészítését java-
solják a következő új (3) bekezdés felvételével:
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„(3) 1. A hadirokkantak idős kora, háborús rokkantságából, betegségéből eredő nagyfokú elhalálo-
zása miatt, továbbá más hadigondozottak elhalálozása miatt a Hadigondozottak Közalapítványánál
a tárgyévben kifizetésre nem kerülő járadékot, ápolási pótlékot más megtakarításra kerülő hadigon-
dozási költséget, a még élő hadirokkantak között, életminőségük javítására, a kifizetendő pénzellá-
tásuk arányában szétosztott tizenharmadik havi járadékként a tárgyévet követő január havi kifizeté-
si napon a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak ki kell fizetni.

2. A hadiözvegyek idős kora és betegségéből eredő nagyfokú elhalálozás miatt a Hadigondozottak
Közalapítványánál kifizetésre nem kerülő hadiözvegyi járadékot a még élő hadiözvegyek között,
életminőségük javítására, a kifizetendő pénzellátásuk arányában szétosztott tizenharmadik havi já-
radékként a tárgyévet követő január havi kifizetési napon a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak ki kell
fizetni.”

Indokolás: Lásd a T/5601/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47.  Dr. Dorkota Lajos és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdés
módosítását javasolják:

„(2) Az Áht. 93. § (1) bekezdésében foglalt jutalmazási korlát az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hi-
vatalra, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságára, a Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyeletére és szerveikre, az Országos Választási Irodára, annak területi és helyi szerveire, valamint
az Országos Rendőr-főkapitányság adónyomozóira nem terjed ki. A (fő)polgármesteri és megyei
önkormányzati hivatalok, körjegyzőségek kizárólag adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köz-
tisztviselőire jutó személyi juttatási előirányzatot, illetve a részükre adott jutalmat a korlátozás
számításánál figyelmen kívül kell hagyni.”

Indokolás: Lásd a T/5601/502. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48.  Gazda László képviselő kapcsolódva Boldvai László képviselő T/5601/18. számú mó-
dosító javaslatához, a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a leghátrányosabb helyzetű [térségek és] kistérsé-gek
felzárkóztatásának gyorsítása érdekében 8711,7 millió Ft-ot csoportosítson át a XII. Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet,
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, XXI.
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma fejezet, XXIV. Gyermek, Ifjusági és Sportminisztérium fejezet, XXV. Informatikai
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és Hírközlési Minisztérium fejezet, XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fe-
jezet döntési körébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a X. Miniszterelnökség fejezet
8. cím, 4. alcím 1. jogcím-csoport Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat javára. A
Munkaerőpiaci Alap - az aktív foglalkoztatási eszközök terhére - ugyanezen előirányzat javára
810,0 millió forintot köteles átadni. Az előirányzat integrált felhasználását, és az érintett megyék
Területfejlesztési Tanácsai között - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek népességének arányá-
ban - történő fel-osztását a Kormány legkésőbb 2004. február 29-ig rendeletben szabályozza.”

(1) A leghátrányosabb helyzetű térségek és kistérségek felzárkóztatásának gyorsítása érdekében a
Munkaerőpiaci Alap – az aktív foglalkoztatási eszközök terhére – 810,0 millió forintot köteles át-
adni a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
jogcím-csoport javára. Ezen előirányzat felhasználását a Kormány rendeletben szabályozza.

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.
A módosító javaslatot az OGY. november 25-ei határozatával elfogadott normaszövegének megfe-
lelően pontosítani kell.

Indokolás: Lásd a T/5601/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

49.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:

„(1) A [leghátrányosabb] hátrányos helyzetű térségek és kistérségek felzárkóztatásának gyorsítása
érdekében a Munkaerőpiaci Alap – az aktív foglalkoztatási eszközök terhére – 810,0 millió forintot
köteles átadni a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztési célelői-
rányzat   jogcím-csoport javára. Ezen előirányzat felhasználását a Kormány rendeletben szabályoz-
za.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Indokolás: Lásd a T/5601/1706. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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50.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

(1) A leghátrányosabb helyzetű térségek és kistérségek felzárkóztatásának gyorsítása érdekében a
Munkaerőpiaci- Alap – az aktív foglalkoztatási eszközök terhére – 810,0 millió forintot köteles át-
adni a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
jogcím-csoport javára. Ezen előirányzat felhasználását a Kormány rendeletben szabályozza.

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)),
65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 68. (908. sz. jav. - 68.§ (1)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/907. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51.  Boldvai László képviselő a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

(1) A leghátrányosabb helyzetű térségek és kistérségek felzárkóztatásának gyorsítása érdekében a
Munkaerőpiaci Alap – az aktív foglalkoztatási eszközök terhére – 810,0 millió forintot köteles át-
adni a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
jogcím-csoport javára. Ezen előirányzat felhasználását a Kormány legkésőbb 2004. február 29-ig
rendeletben szabályozza.

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Indokolás: Lásd a T/5601/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:

„(1) A leghátrányosabb helyzetű [térségek és] kistérségek felzárkóztatásának gyorsítása érdekében
a Munkaerőpiaci Alap – az aktív foglalkoztatási eszközök terhére – 810,0 millió forintot köteles át-
adni a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
jogcím-csoport javára. Ezen előirányzat felhasználását a Kormány rendeletben szabályozza.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Indokolás: Lásd a T/5601/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 65. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a [és] kistérségek felzárkóztatásának gyorsítása
érdekében a Munkaerőpiaci Alap – az aktív foglalkoztatási eszközök terhére – 810,0 millió forintot
köteles átadni a X. Miniszterelnökség fejezet 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztési célelői-
rányzat   jogcím-csoport javára. Ezen előirányzat felhasználását a Kormány rendeletben szabályoz-
za.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Indokolás: Lásd a T/5601/607. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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54.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 65. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:

„[(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a fejlesztési támogatások összehangolása és de-
centralizálása érdekében a fejezetek területfejlesztéssel összefüggő fejezeti kezelésű előirány-
zataiból a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalandó részt különítse el. Az
elkülönített előirányzatok felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben határozza
meg.]”

Indokolás: Lásd a T/5601/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55.  Tóth Károly és Varju László képviselők, valamint Bakonyi Tibor képviselő a tör-
vényjavaslat 65. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a fejlesztési támogatások összehangolása és de-
centralizálása érdekében a fejezetek területfejlesztéssel összefüggő fejezeti kezelésű előirány-
zataiból a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalandó részt különítse el.] A
Regionális Fejlesztési Tanácsok (a továbbiakban: Tanácsok) az (5) bekezdésben meghatározott
előirányzatok tekintetében a régió területfejlesztési koncepciója, illetve programja figyelembevéte-
lével a vonatkozó jogszabályok alapján döntenek a hatáskörükbe utalt pénzeszközök felhasználásá-
ról. Az elkülönített előirányzatok nagyságrendjét, az előirányzatok régiók közötti elosztásának el-
vét, a támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben határozza
meg.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  57. (48. sz. jav. - 65.§ új(5)), 60. (48. sz. jav. - 65.§ új(6))

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/48., 1833. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

56.  Szabó György és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 65. § (4) bekezdés mó-
dosítását javasolják:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a fejlesztési támogatások összehangolása és decentrali-
zálása érdekében a fejezetek területfejlesztéssel összefüggő következő fejezeti kezelésű előirány-
zataiból a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalandó részt különítse el. Az elkülö-
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nített előirányzatok felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.  A decent-
ralizálás mértéke:

a) A következő előirányzatok teljes összege decentralizálásra kerül, a 2004-ben induló beruházások
támogatására azonban csak az áthúzódó kötelezettségvállalásokkal csökkentett keret használható
fel:

XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 58. Állami Támogatású Bérlakás Program jog-
cím-csoport;
XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 59. Lakóépületek energia megtakarítási prog-
ramja jogcím-csoport;
XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesz-
téseinek támogatása jogcím-csoport,

b) A következő előirányzatok pályázati rendszerének működtetésére, kommunikációs és egyéb
előirányzat tejes összegét terhelő feladatok kiadásával (maximum az előirányzat 10 %-a), a 2004.
évre áthúzódó kötelezettségekkel csökkentett 50 %-a;

X. Miniszterelnökség fejezet, 8. cím, 4. alcím, 1. Terület- és régiófejlesztés célelőirányzat jogcím-
csoport;
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4 alcím, 5. Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Terv jogcím-csoport;
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5 alcím, 1. Fejlesztési tí-
pusú támogatások jogcím-csoport;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. Beruházásösztönzési cél-
előirányzat jogcím-csoport;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3.  alcím, 2. Turisztikai célelőirány-
zat jogcím-csoport;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 3. Kis- és középvállalkozói
célelőirányzat jogcím-csoport;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 2. Útfenntartási és fejleszté-
si célelőirányzat jogcím-csoport;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 2. Energiafelhasználási ha-
tékonyság javítása jogcím-csoport;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 8. alcím, 1. Környezetvédelmi
alap célfeladatok jogcím-csoport;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 8. alcím, 2. Vízügyi célelőirány-
zat jogcím-csoport;
XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 18. alcím, 1. Műszaki fejlesztési célelőirányzat  jog-
cím-csoport;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 73. jogcím-
csoport, 1. Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok jogcím;
XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 7. alcím, 1. Nemzeti Örökség-
program célelőirányzat jogcím-csoport;
XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 5. cím, 6. Informatikai, távközlésfejlesztési
és frekvenciagazdálkodási feladatok alcím;
XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 8. alcím, 15. Közmun-
kaprogramok támogatása jogcím-csoport,

c) A b) pont szerint meghatározott keret az (1) bekezdés szerinti átcsoportosított összegeket is tar-
talmazza.””
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Megjegyzés: A mód. indítványt a törvényjavaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57.  Tóth Károly és Varju László képviselők, valamint Bakonyi Tibor képviselő a tör-
vényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (5) bekezdés felvételével:

„(5) A Tanácsok az alábbi - az előző évek döntéseivel, valamint az Európai Uniós társfinanszíro-
zással le nem kötött - előirányzatoknak a külön jogszabályban meghatározott összege felett rendel-
keznek döntési jogosultággal:

X. Miniszterelnökség fejezet, 8. cím, 4. alcím, 1. jogcím-csoport Terület- és régiófejlesztési célelői-
rányzat;
XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 12. jogcím-csoport Települési hulladék közszol-
gáltatás fejlesztéseinek támogatása;
XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím, 17. jogcím-csoport Pincerendszerek, természetes
partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása;
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. jogcím-csoport
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv;
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 1. jogcím-
csoport, 1.jogcím Erdészeti feladatok;
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-
csoport, 1. jogcím Fejlesztési típusú támogatások;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport Beruhá-
zás-ösztönzési célelőirányzat;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport Turiszti-
kai célelőirányzat;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport Kis- és
középvállalkozói célelőirányzat;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. jogcím-csoport útfenn-
tartás és fejlesztés;
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport Energia-
felhasználási hatékonyság javítása;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 1. alcím, 8. jogcím-csoport
Egyéb regionális víziközmű hálózat fejlesztése;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 1. alcím, 9. jogcím-csoport Ba-
latoni Regionális víziközmű hálózat fejlesztése;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 8. alcím, 1. jogcím-csoport Kör-
nyezetvédelmi alap célfeladatok;
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 8. alcím, 2. jogcím-csoport Víz-
ügyi célelőiránvzat;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 71. jogcím-
csoport Népegészségügyi program és parlagfűmentesítés feladatainak támogatása;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 73. jogcím-
csoport, 1. jogcím Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok;
XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 73. jogcím-
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csoport, 2. jogcím Szociális kistérségi felzárkóztatás;
XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 2. alcím, 9. jogcím-csoport
Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program;
XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 2. alcím, 15. jogcím-csoport
Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek;
XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felezet, 10. cím, 7. alcím, 1. jogcím-csoport
Nemzeti Örökségprogram célelőirányzat;
XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 12. alcím Nemzeti Kulturális
Alapprogram;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport, 2. jog-
cím Helyi szabadidős programok támogatása;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport, 3. jog-
cím Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 4. alcím, 2. jogcím-csoport, 1. jog-
cím Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 4. alcím, 2. jogcím-csoport, 6. jog-
cím Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. jog-
cím Gyermek- és ifjúsági házak fejlesztése;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 3. jog-
cím Játszótérfejlesztés;
XXIV. Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 4. jog-
cím Ifjúsági szállások fejlesztése;
XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 5. cím, 6. alcím, Informatikai,
távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok;”

Megjegyzés: A mód. indíítványt a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően pontosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  55. (48. sz. jav. - 65.§ (4)), 60. (48. sz. jav. - 65.§ új(6))

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/48., 1833. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat
65. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

„ (5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a XII. fejezet, 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. Fo-
lyó kiadások és jövedelem támogatások jogcím előirányzatból 2500,0 millió forintot a SULI-TEJ
Program finanszírozására használjon fel.”

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  173. (271. sz. jav. - új126.§) pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

59.  Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc, Lenártek András és Búsi Lajos képviselők a törvény-
javaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

„(5) Felhatalmazást kap a kormány, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében legked-
vezőtlenebb helyzetben lévő Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Békés, Bács-Kiskun, valamint Somogy megyék fejlesztése és kiemelten az elmara-
dott kistérségek felzárkóztatása érdekében, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um fejezet, XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, XVI. Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium fejezet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, XXI. Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium fejezet, XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezet, XXVI.
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet döntési körébe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok terhére a felhasználandó rész 36 %-ának megfelelő mértékű támogatási keretösszeget
különítsen el.
A keretösszegek 22 %-a Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 21 %-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
15 %-a Bács-Kiskun megye, 12 %-a Békés megye, 12 %-a Jász-Nagykun-Szolnok megye, 10 %-a
Somogy megye, 8 %-a pedig Nógrád megye fejlesztésére használható fel.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  61. (476. sz. jav. - 65.§ új(6)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60.  Tóth Károly és Varju László képviselők, valamint Bakonyi Tibor képviselő a tör-
vényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (6) bekezdés felvételével:

„(6) A Tanácsok feladataik ellátásához az (5) bekezdésben meghatározott előirányzatok működési
költségvetési előirányzatai terhére a kormányrendelet által meghatározott összegű támogatásra jo-
gosultak.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  55. (48. sz. jav. - 65.§ (4)), 57. (48. sz. jav. - 65.§ új(5))

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/48., 1833. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

61.  Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc, Lenártek András és Búsi Lajos képviselők a törvény-
javaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés felvételével:

„(6) Az (5) bekezdés szerint elkülönített keretek összegéről, felhasználásának feltételeiről és módo-
zatairól az érintett miniszterek és a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, a Miniszterelnöki
Hivatalt vezető miniszter koordinációjával 2004. február 28-ig kötnek megállapodást.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  59. (476. sz. jav. - 65.§ új(5)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 67. §
felvételével:
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„67. § (1) A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2. §-ának (3)
bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében a közbeszerzés értékhatára
2004. december 31-éig

a) árubeszerzés esetén: 20,0 millió forint,
b) építési beruházás esetén: 40,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetén: 10,0 millió forint,
d) építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési eljárás lefolytatá-
sának kötelezettsége tekintetében: 240,0 millió forint.

(2) A Kbt. 88. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közbeszerzési jogorvoslati eljárá-
sokban kiszabható bírság legalacsonyabb mértéke 2004. december 31-éig 1 000 000,0 forint, ter-
mészetes személyek tekintetében 100 000,0 forint.”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

63.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 67. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

(2) A pénzalapok év végi egyenlege nem lehet rosszabb a 9. számú mellékletben jóváhagyott ösz-
szegnél, kivéve, ha a túllépésre a Munkaerő-piaci Alap törvényben megállapított „Munkanélküli
ellátások” és „Jövedelempótló támogatás” előirányzatai, továbbá a „Bérgarancia kifizetések” elői-
rányzata, valamint a korengedményes nyugdíj megtérítendő különbözetének kifizetése kerül [túllé-
pésre] sor.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)),
65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 68. (908. sz. jav. - 68.§ (1)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/908. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság támogatja,
- az Informatikai bizottság egyharmada sem 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.
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64.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 67. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) Amennyiben a munkaadói vagy a munkavállalói járulék bevételek meghaladják az eredeti elői-
rányzat összegét, úgy a többletbevételt elsősorban a [(2) bekezdés szerinti, előirányzat-módosítás
nélkül túlléphető előirányzatok] munkahelyteremtő beruházások támogatása  növelésére kell fel-
használni.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

65.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 67. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) A (3) bekezdés szerinti túlteljesülés felhasználható a Munkaerő-piaci Alap egyéb kiadási elői-
rányzatainak növelésére is, amennyiben az előirányzat-módosítás nélkül túlléphető előirányzatok
teljesítése elmarad az időarányostól.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)),
63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 68. (908. sz. jav. - 68.§ (1)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/908. 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 nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 67. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

(6) A Munkaerőpiaci-Alap 2004-ben a központi költségvetésbe a megváltozott munkaképességűek
támogatására 30 556,1 - 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.
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Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatával a bekezdésben foglalt összegre két mó-
dosító javaslatot fogadott el.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)),
63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)), 65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 68. (908. sz. jav. - 68.§ (1)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/908. 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 nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 67. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

„(7) A Munkaerő-piaci Alap 5567,4 millió forintot ad át a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
Program hazai társfinanszírozása céljából.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)),
63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)), 65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 68. (908. sz. jav. - 68.§ (1)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/908. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„68. § (1) A Munkaerő-piaci Alap az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére for-
dítandó összes kiadás 75%-át fedezi.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)),
63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)), 65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 69. (908. sz. jav. - 68.§

(2)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/908. 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 nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A 67. § (6) bekezdésében meghatározott, közcélú munkavégzés, valamint az aktív korú nem
foglalkoztatottak szociális segélyezésére fordított összes kiadással kapcsolatos éves elszámolást a
központi költségvetés és a Munkaerő-piaci Alap között a 2004. december 31-én fennálló állapotnak
megfelelően, a 2004. évről szóló zárszámadás keretében kell elvégezni. A keletkezett különbözet a
Munkaerő-piaci Alapot illeti meg, illetve terheli.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  24. (906. sz. jav. - 34.§ (1) e)), 50. (907. sz. jav. - 65.§ (1)),
63. (908. sz. jav. - 67.§ (2)), 65. (908. sz. jav. - 67.§ (4)), 66. (908. sz. jav. - 67.§ (6)), 67. (908. sz. jav. - 67.§ (7)), 68. (908. sz. jav. - 68.§

(1)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/908. 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 nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 77. § kiegészítését ja-
vasolják a következő új (2) bekezdés felvételével:

„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszer-
támogatás kiadásai jogcím előirányzat fel nem használt összegének 30 %-a fordítható a háziorvos-
ok gyógyszerfelírása racionalizálásának ösztönzésére.”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/128. 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 nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők, valamint Dr. Schvarcz Tibor képvi-
selő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 83. § felvételével:

„83. §  Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap vagyonába tartozó, járulék-
tartozás fejében átvett CARBON Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban a Magyar Állam
71,7 % üzletrésze vissztehermentesen az OEP működési vagyonába kerüljön. „

Indokolás: Lásd a T/5601/126., 135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 84. § (4) bekezdésben a Ktv. 31/C. § (3) be-
kezdés elhagyását javasolja:

/A Ktv. 31/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

„[(3) A főtisztviselő alapilletményét - a rendelkezési állományban lévők kivételével - a kineve-
zésre, illetve munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult vezető át nem ruházható hatáskörben,
a közigazgatási szerv számára megállapított személyi juttatások előirányzatán belül, szakmai
munkája értékelése alapján legfeljebb 20%-kal megemelheti. Az eltérítés a tárgyévre vonat-
kozik, azonban a főtisztviselő (5) bekezdésben meghatározott áthelyezése esetén, valamint
rendelkezési állományba kerülésével megszűnik.]”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása, valamint a Ktv.
31/C. § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5601/546. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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73.  Dr. Csiha Judit és Csabai Lászlóné képviselők a törvényjavaslat 84. § kiegészítését ja-
vasolják a következő új (6) bekezdésben a Ktv. 44. § (1) bekezdés felvételével:

„(6) A Ktv 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

44. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Elle-
nőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet fel-
ügyeletét ellátó szervezeteknél, a Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalnál, az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál - a területi szervei kivételével -, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeleténél, a Magyar Államkincstárnál - a területi szervezeti egységei kivételével -, a Szeren-
csejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalnál - a területi szervezeti egységei kivételével -, az Országos Lakás- és Építésügyi Hi-
vatalnál, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, az Országos Rendőr-
főkapitányság pénzügyi nyomozó szervénél, továbbá jogszabály által országos hatáskörű szervnek
nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi
költségvetési szerveknél, valamint - a belső igazgatási szervei kivételével - az Országos Nyugdíj-
biztosítási Főigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az illetménykiegészítés
mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50 %-a, kö-
zépiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15 %-a.””

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk. A módosító javaslat elfogadása ese-
tén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen módosul.

Indokolás: Lásd a T/5601/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74.  Dr. Dorkota Lajos képviselő a törvényjavaslat 84. § (6) bekezdésben a Ktv. 49/I. §
(10) bekezdés módosítását javasolja:

/(6) A Ktv. 49/I. §-ának (7)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(11)-(12) bekezdéssel egészül ki:/

„(10) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a Magyar Államkincstárt a
köztisztviselőknek nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén
fennálló állományáról, [továbbá] valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgálta-
tás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.”

Indokolás: Lásd a T/5601/604. 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 Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

75.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők, valamint Tóth Ferenc képviselő a tör-
vényjavaslat 85. § elhagyását javasolja:

[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása]

„85. § [A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 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 ki-
nevezéssel is létesíthető. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt korlá-
tozás alól a miniszter eltérést engedélyezhet.”]

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

Indokolás: Lásd a T/5601/39., 413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76.  Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Sági József és
Kuzma László képviselők kapcsolódva Tóth Ferenc képviselő T/5601/413. számú módosító ja-
vaslatához, a törvényjavaslat 85. § módosítását javasolják:

„85. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 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 kineve-
zéssel is létesíthető. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt korlátozás alól a
miniszter eltérést engedélyezhet.”"

Megjegyzés: A mód. javaslat a hatályos törvény szövegének változatlanul hagyására irányul, ezért
a módosítási szándéknak megfelelően a 85. §-t el kell hagyni.

Indokolás: Lásd a T/5601/1956. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77.  Pásztohy András és Gőgös Zoltán képviselők a törvényjavaslat 86. § (5) bekezdés
módosítását javasolják:

„(5) Az Áht. 18/C. §-ának (6) bekezdése f) pontja, valamint (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

/A Kincstárban pénzforgalmi számlát kötelesek vezetni:/

„f) azon közhasznú társaságok, amelyekben a központi költségvetési szervek többségi irányítást
biztosító befolyással rendelkeznek, a közhasznú feladataik ellátására a központi költségvetésből
biztosított támogatások pénzügyi bonyolítására.

(7) A (6) bekezdésben felsorolt pénzforgalmi számlatulajdonosok más pénzintézetnél vezetett pénz-
forgalmi számlával – a (6) bekezdés f) pontjában felsoroltak, valamint lakásépítés munkáltatói tá-
mogatása számla és a devizaszámla kivételével - nem rendelkezhetnek, átmenetileg szabad pénz-
eszközeiket a Kincstár hálózatában értékesített - az értékpapírszámlán, illetve értékpapírletéti-
számlán nyilvántartott - állampapírok vásárlásával hasznosíthatják. A Kincstár a pénzforgalmi
számlavezetést, valamint a kincstári körbe tartozók 12/A. § (4) bekezdésében foglalt letéti pénzesz-
közei kezelését térítésmentes szolgáltatásként végzi.”"

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvise-
lők a törvényjavaslat 86. § (6) bekezdésben az Áht. 24. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/(6) Az Áht. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok között
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saját hatáskörben - a felügyeletét ellátó szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett - az elemi
költségvetésében jóváhagyott összeghez képest átcsoportosítást hajthat végre

a) a működési költségvetés kiemelt előirányzatai között,
b) a felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatai között,
c) a működési és felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatai között,
d) a kölcsönök előirányzat-csoport terhére, illetve javára,

mely átcsoportosítás - a felsőoktatási intézmények kivételével - nem irányulhat a személyi juttatá-
sok előirányzatának növelésére és a felújítás előirányzatának csökkentésére.”

Indokolás: Lásd a T/5601/240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvise-
lők a törvényjavaslat 86. § (9) bekezdésben az Áht. 49. § f) pont módosítását javasolják:

„(9) Az Áht. 49. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője - ha törvény másként nem rendelkezik -/

„f) a Kormány rendeletében szabályozott módon gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-
módosítási, -átcsoportosítási és -felhasználási jogköröket, ideértve a költségvetési címen belüli al-
címek közötti - kiemelt előirányzatok adott címre összesített előirányzatát nem érintő - átcsoporto-
sítást, a 24. § (4)-(5) és (11) bekezdésében foglalt belső átcsoportosítást, a fejezeti tartalék felhasz-
nálását is, továbbá meghatározza a fejezeti kezelésű előirányzatok azon körét, melyből a határon
túli magyar nyelvű oktatási intézmények támogathatók;”"

Indokolás: Lásd a T/5601/272. 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 nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80.  Jauernik István és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 86. § (10) bekezdésben
az Áht. 64/A. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:
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(10) Az Áht. 64/A. §[-a]  (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8)
bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az a helyi önkormányzat, amelyik a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének az éves
költségvetési beszámoló Igazgatósághoz történő benyújtását követő 15 napon belül nem tesz eleget,
további késedelmi kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után addig a napig, amíg visszafi-
zetési kötelezettségének eleget nem tesz. A késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat két-
szerese.”

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

81.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvise-
lők a törvényjavaslat 86. § (12) bekezdésben az Áht. 93. § kiegészítését javasolják a következő új
(3) bekezdés felvételével:

„(12) Az Áht. 93. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:”

„(3) A költségvetési szerv - kivéve a felsőoktatási intézményeket - a külön jogszabályban szabályo-
zott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzat-maradványát tárgyévben, az
előirányzatmaradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után
használhatja fel. A kincstári körbe tartozók, ha a törvény másként nem rendelkezik, az előirányzat-
maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos fel-
ügyeleti korrekciós és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett, saját hatáskörű elői-
rányzat-módosítással teljesíthetnek

a) a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon az államháztartás alrendszerein belül
és az alrendszerek között az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos kiadá-
sokat,

b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat.

Az előirányzat-maradványok felülvizsgálatát követő jóváhagyásig más kifizetés azok terhére nem
teljesíthető.
A felsőoktatási intézmények a költségvetési év végén keletkezett előirányzati-, valamint pénzma-
radványukat - a jogosultsági elszámolást követően - a következő évben intézményi feladatok telje-
sítésére használhatják fel.”

Indokolás: Lásd a T/5601/238. 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 nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvise-
lők a törvényjavaslat 86. § (13) bekezdésben az Áht. 93. § kiegészítését javasolják a következő új
(11) bekezdés felvételével:

„(13) Az Áht. 93. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint (11) bekez-
déssel egészül ki:

„(8) A nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, illetve a Nemzetközi Fej-
lesztési Együttműködés előirányzat-maradványát a fejezeti előirányzat-maradványon belül elkülö-
nítetten kell kimutatni, felhasználására a vonatkozó nemzetközi szerződés rendelkezései az irány-
adók.”

„(11) A központi költségvetési szervtől jogszabályban megállapított, az éves költségvetési törvény-
ben biztosított normatív támogatás nem vonható el.””

Indokolás: Lásd a T/5601/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

83.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és Gusztos Péter képviselők kapcsolódva dr.
Wekler Ferenc képviselő T/5601/1705. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 86. § (14)
bekezdésben az Áht. 94. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/Az Áht. 94. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(3) Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz [nem] kizárólag a Kormány engedélyével
csatlakozhat[, de]; továbbá összesen évi 5,0 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott fe-
ladattal összefüggő kifizetésre - ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll
- kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét - a kia-
dások megtérítése mellett - átengedheti.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  180. (1861. sz. jav. - új126.§) pontjában foglaltak-
kal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1861. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

84.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 86. § (18) bekezdésben az Áht. 99. §
(2) bekezdés módosítását javasolja:

/(18) Az Áht. 99. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv pénzeszközeit - a képviselő-testület döntése alapján - a helyi önkormányzat, illetve a helyi ki-
sebbségi önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél nyitott bankszámlán, vagy a
helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán, illetve pénzfor-
galmi betétkönyvben, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv az országos ki-
sebbségi önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli[,
más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat, kivéve ha külön törvény másként rendelkezik].”

Indokolás: Lásd a T/5601/1705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

85.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(19) bekezdésben az Áht. 106. § (1) bekezdés felvételével:

„(19) Az Áht. 106. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kincstári vagyon tekintetében - törvényben meghatározott kivétellel - a tulajdonosi jogokat
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) gyakorolja.”

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  87. (1975. sz. jav. - 86.§ (19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz.

jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. - 86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§

(24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30),
100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII.

9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell.
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XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc

1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (19) bekezdésben az Áht. 108. § (1) be-
kezdés elhagyását javasolja:

„(19) [Az Áht. 108. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó - a költségvetési törvényben, a kincstári
vagyon kezelésére vonatkozó  kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzatoknál a
helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában
meghatározott értékhatár feletti - vagyont értékesíteni, az állami tulajdonban lévő vagyon fe-
letti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha tör-
vény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz - csak nyilvá-
nos (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés:

a) az értékesítési célt szolgáló dolgokra,
b) a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra,
c) kincstári vagyon bérbeadására, használatba adására, KVI általi vagyonkezelésbe adására,
amennyiben az az államháztartás alrendszereihez tartozó szerv számára vagy bármely sze-
mély számára közérdekből történik,
d) kincstári vagyon cseréjére, amennyiben arra külön jogszabály - ide nem értve a Ptk.-t -
alapján vagy a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakra nézve vagy közér-
dekből kerül sor,
e) a kincstári vagyon 109/D. § (6) bekezdésében megjelölt értékesítésére.”]”

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  90. (1976. sz. jav. - 86.§ (22) Áht.109/D.§ (3)), 93. (1976. sz.

jav. - 86.§ (23) Áht.109/D.§ (6)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (19) bekezdésben az Áht. 108. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja:
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„(19) Az Áht. 108. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó - a költségvetési törvényben, a kincstári vagyon
kezelésére vonatkozó  kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzatoknál a helyi önkor-
mányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában meghatározott ér-
tékhatár feletti - vagyont értékesíteni, az állami tulajdonban lévő vagyon feletti vagyonkezelés jo-
gát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény vagy törvény felhatal-
mazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz - csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű)
versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés:

a) az értékesítési célt szolgáló dolgokra,
b) a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra,
c) kincstári vagyon bérbeadására, használatba adására, KVI Rt. általi vagyonkezelésbe adására,
amennyiben az az államháztartás alrendszereihez tartozó szerv számára vagy bármely személy
számára közérdekből történik,
d) kincstári vagyon cseréjére, amennyiben arra külön jogszabály - ide nem értve a Ptk.-t - alapján
vagy a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakra nézve vagy közérdekből kerül
sor,
e) a kincstári vagyon 109/D. § (6) bekezdésében megjelölt értékesítésére.”"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§

(22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. - 86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)),
96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100.
(1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím

1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII.

30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs

új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 86. § (20) bekezdésben az Áht. 108. §
kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés felvételével:

„(20) Az Áht. 108. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:”

„(7) Az államháztartás központi költségvetési alrendszeréhez kapcsolódó vagyon a fejezet fel-
ügyeletét ellátó szerv által kiírt nyilvános pályázat nyertesének (a továbbiakban: nyertes) ingyene-
sen vagy kedvezményesen tulajdonba adható, ha a nyertes kiválasztása a fejezet felügyeletét ellátó
szerv által kiírt nyilvános pályázat útján történt.””

Indokolás: Lásd a T/5601/17. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

89.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (22) bekezdés módosítását javasolja:

„[(22)] (26) Az Áht. 109/D. §-ának [(3)](1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KVI Rt. egyszemélyes részvénytársaság, melynek alapítására és működtetésére - az e tör-
vényben meghatározott kivételekkel - a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkal-
mazni. A KVI Rt.-ben az alapítói jogokat az ÁPV Rt. gyakorolja.

(2) A KVI Rt. dolgozóinak munkajogi jogviszonyaira az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A KVI Rt. saját vagyonával való gazdálkodásától el kell különíteni a tulajdonosi jog gyakorlása
alá tartozó kincstári vagyont és az ezen vagyonelemek értékesítésével és hasznosításával összefüg-
gő bevételeket és kiadásokat.

[(3)] (4) A kincstári vagyon értékesítésének módjára vonatkozó szabályzatot a Kormány hagyja jó-
vá azzal, hogy a kincstári vagyon az alábbi eljárásokkal értékesíthető:
a) nyilvános pályázat,
b) zártkörű pályázat,
c) árverés,
d) zártkörű elhelyezés, ha jogszabályban biztosított jogok gyakorlása miatt az a)-c) pontban foglalt
eljárások nem alkalmazhatók, valamint a 108. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott
esetekben.

[(4)] (5) A 108. § (1) bekezdése tekintetében a [(3)] (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt eljárás
nyilvános, a b) pontjában foglalt eljárás zártkörű versenytárgyalásnak minősül.

[(5)] (6) Az értékpapírok értékesítésére az egyes értékpapírokról szóló külön jogszabályok vonat-
koznak.””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. - 86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. -

86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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90.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (22) bekezdésben az Áht. 109/D. § (3)
bekezdés módosítását javasolja:

„(22) Az Áht. 109/D. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kincstári vagyon értékesítésének módjára vonatkozó szabályzatot a Kormány hagyja jóvá
azzal, hogy a kincstári vagyon az alábbi eljárásokkal értékesíthető:

a) nyilvános pályázat,
b) zártkörű pályázat,
c) árverés,
d) zártkörű elhelyezés[, ha jogszabályban biztosított jogok gyakorlása miatt az a)-c) pontban
foglalt eljárások nem alkalmazhatók, valamint a 108. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meg-
határozott esetekben].”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  86. (1976. sz. jav. - 86.§ (19) Áht.108.§ (1)), 93. (1976. sz.

jav. - 86.§ (23) Áht.109/D.§ (6)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

91.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(23) bekezdésben az Áht. 109. § felvételével:

„(23) Az Áht. 109. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„109. § Ha a vagyonról az államháztartás alrendszereinek javára lemondtak, ezt a lemondásban
megnevezett vagyonkezelő, illetve állami vagy más szervezet (a továbbiakban e § alkalmazásában
együtt: szervezet) elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. Ha a
lemondás a központi költségvetés vagy alap javára történik, a KVI Rt. a lemondásban megjelölt
szervezetet jelöli ki vagyonkezelőnek, ha a kijelölés feltételei fennállnak, illetve a megjelölt szerve-
zettel köti meg a vagyonkezelési szerződést, versenyeztetés nélkül. Ha a szervezet a vagyont nem
fogadja el, a központi költségvetés vagy az alapok részére felajánlott vagyon vagyonkezelője e tör-
vény erejénél fogva a KVI Rt.. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott
értékhatár felett az elfogadáshoz szükség van a tulajdonosi jogok jogosultjának, gyakorlójának jó-
váhagyására, ha a megnevezett csak használója a vagyonnak. Az előbbiekben nem szabályozott
esetekben elfogadás hiányában, illetve, ha a lemondó nyilatkozat nem tartalmazza az elfogadó
szervezet megnevezését, az a települési önkormányzat jogosult az elfogadásra, amelynek területén
a vagyon található.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. - 86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. -

86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§
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új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

92.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (23) bekezdés módosítását javasolja:

[(23)] (27) Az Áht. 109/D. §-a a következő [(6)] (7) bekezdéssel egészül ki:

„[(6)] (7) A kincstári vagyonkörbe tartozó, 3 millió forint bruttó forgalmi értéket meg nem haladó
vagyontárgyat a KVI Rt. kivételesen, indokolt esetben - különösen, ha a versenyeztetés költségei a
várható árbevételt jelentősen meghaladnák - a [(3)] (4) bekezdés d) pontjában megjelölt módon,
forgalmi értéken elidegenítheti. Az értékesítési eljárásra a 109/J. § rendelkezései megfelelően
irányadók.”"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 94. (1975. sz. jav. - 86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. -

86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

93.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (23) bekezdésben az Áht. 109/D. § (6)
bekezdés módosítását javasolja:

„(23) Az Áht. 109/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kincstári vagyonkörbe tartozó, 3 millió forint bruttó forgalmi értéket meg nem haladó va-
gyontárgyat a KVI [kivételesen], indokolt esetben - különösen, ha a versenyeztetés költségei a vár-
ható árbevételt jelentősen meghaladnák - a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt módon, forgalmi
értéken elidegenítheti. Az értékesítési eljárásra a 109/J. § rendelkezései megfelelően irányadók.”"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  86. (1976. sz. jav. - 86.§ (19) Áht.108.§ (1)), 90. (1976. sz.

jav. - 86.§ (22) Áht.109/D.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(24) bekezdésben az Áht. 109/A. § (4) bekezdés felvételével:

„(24) Az Áht. 109/A. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A központi költségvetési szerv vagy a KVI Rt. vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítésé-
nek ellenértékéből ki kell egyenlíteni a költségvetési szerv köztartozását. A köztartozás mértékét és
az értékesítés költségének összegét meghaladó bevétel 50 %-a a központi költségvetési szervet illeti
meg.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 95. (1975. sz. jav. -

86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § (24) bekezdés módosítását javasolja:

„[(24)] (34) Az Áht. 109/K. §-ának [(5) bekezdése] (1)-(8) bekezdései helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(1) Kincstári vagyon értékesítésére kizárólag akkor van lehetőség, ha annak a kincstári vagyon-
körből történő kikerülését a KVI Rt. javaslata alapján az ÁPV Rt. jóváhagyja. A 109/I. § (1) bekez-
désében meghatározott vagyonkörre nézve törvény, egyéb esetben törvény vagy kormányrendelet,
illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályok-
ról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott
jogszabály ettől eltérően rendelkezhet.

(2) A KVI Rt. a kincstári vagyont - a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak el-
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idegenítése és a (4) bekezdésben említett társasági tulajdonba adás kivételével - 100 millió forint
egyedi bruttó forgalmiérték-határig a KVI Rt. vezérigazgatójának jóváhagyásával, az ÁPV Rt.-nek
a kincstári vagyonkörből történő kikerülésre vonatkozó jóváhagyása nélkül és félévenként történő
utólagos, az ügyeket tételesen bemutató tájékoztatása mellett értékesítheti.

(3) A kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével kötött szerződés sem-
mis.

(4) Kincstári vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként való szolgáltatása, vagy egyéb módon történő
társasági tulajdonba adása a KVI Rt. javaslatát követően, kizárólag az ÁPV Rt. előzetes jóváhagyá-
sával történhet. Kincstári vagyon ingyenes társasági tulajdonba adására csak közfeladat ellátása ér-
dekében kerülhet sor.

„(5) Az állami öröklés révén kincstári vagyonba kerülő és 500 000 forint hagyatékonkénti összérté-
ket meg nem haladó, muzeális értéknek, műkincsnek vagy nemesfémtárgynak, védett természeti te-
rületnek, illetve védett természeti értéknek nem minősülő ingó és ingatlan vagyont - ide nem értve a
készpénzt, takarékbetétkönyvet és értékpapírt - a KVI Rt. ingyenesen az örökhagyó utolsó belföldi
lakóhelye - ingatlan esetében annak fekvési helye - szerinti helyi önkormányzat tulajdonába adhat-
ja. Kétség esetén a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános illetékességre vo-
natkozó rendelkezéseit alapul véve kell eljárni. A hagyatékkal járó terheket - ideértve a tárolással
járó indokoltan felmerülő költségeket is - az önkormányzat a KVI Rt.-nek - az átadott vagyon mér-
téke erejéig - megtéríti. A vagyon átadás-átvételének módjáról az önkormányzatok és a KVI Rt.
megállapodást kötnek. Az érték meghatározása szempontjából a KVI Rt. könyveiben szereplő érték
az irányadó. A KVI Rt. azon, állami öröklésből származó ingatlanokat, amelyek a Nemzeti Föld-
alapról szóló 2001. évi CXVI. törvény hatálya alá tartoznak, a hagyatéki eljárás jogerős befejezését
követően átadja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (a továbbiakban: Szervezet). A Szervezet
egyidejűleg megfizeti a KVI Rt. részére a hagyatéki költségek átadott ingatlanra eső hányadát.

(6) Amennyiben a kizárólagos állami tulajdonban levő kincstári vagyontárgyakra vonatkozó külön
törvények rendelkezései kijelölik a használó személyét, akkor a használót - az ÁPV Rt. egyetértése
esetén, vagyonkezelési szerződéskötés nélkül - vagyonkezelőnek kell tekinteni. E bekezdés értel-
mében az adott ágazati törvény szóhasználatától függetlenül kell a használó személyét figyelembe
venni.

(7) Amennyiben a (6) bekezdés értelmében nem jön létre vagyonkezelői szerződés a használót a
kincstári vagyon tekintetében e törvényben, illetve a végrehajtására kiadott kormányrendeletben
foglalt jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik. Az attól való eltérésben - a jogszabályok kere-
tei között - a KVI Rt. és a használó írásban megállapodik. A (6) bekezdés alapján létrejött vagyon-
kezelői jog az ágazati törvényben foglalt használat megszűntével egy időben - e törvény erejénél
fogva - megszűnik. A használót a 109/G. § (1) bekezdésében meghatározott átruházás joga csak
akkor illeti meg, ha a kincstári vagyonra vonatkozóan a KVI Rt.-vel megköti a vagyonkezelési
szerződést.

(8) A KVI Rt. az állam általi öröklésből kincstári vagyonba került lakóingatlant szolgálati lakássá
minősítheti. Ebben az esetben a lakás használatára és értékesítésére a 109/J. § (1) bekezdése és az
(1) bekezdés rendelkezései az irányadók.””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -
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1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(25) bekezdésben az Áht. 109/C. § felvételével:

„(25) Az Áht. 109/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„109/C. § (1) Az ÁPV Rt. a kincstári vagyon felett a Magyar Állam nevében őt megillető tulajdo-
nosi jogok gyakorlását a KVI Rt. útján látja el, ebben az esetben a kincstári vagyonnal kapcsolatos
polgári jogviszonyban az államot a KVI Rt. képviseli.

(2) A vagyon kezelőjének kijelölése és a vagyon elidegenítése az érintett szerv felügyeletét ellátó
szerv vezetőjének egyetértésével történhet.

(3) A kincstári vagyonról a KVI Rt. nyilvántartást vezet, ideértve a köztestület állami vagyonát,
valamint a 109/K. § (6) bekezdésében meghatározott használó által kezelt kincstári vagyont is.

(4) A KVI Rt. e törvényben meghatározott feladatai állami feladatnak minősülnek. Ennek keretén
belül a KVI Rt. a kincstári vagyoni körbe bármely módon bekerülő, és törvény alapján más va-
gyonkezelésében (használatában) nem lévő vagyont:

a) kincstári vagyonkörben tartás szempontjából minősíti,
b) a minősítés alapján értékesíti a védett természeti terület, illetve védett természeti érték kivételé-
vel, vagy
c) vagyonkezelésbe adja, illetve
d) saját maga ideiglenesen kezeli, ideértve a vagyon bérbe- és használatba adását is, továbbá
e) kormányzati döntés alapján elhelyezési kötelezettségek teljesítésére használja fel.

(5) A (4) bekezdés c), illetve d) pontjából származó bevételeket a KVI Rt. kizárólag ezen és más
törvényben meghatározott állami feladatai ellátására használhatj a fel.

(6) A KVI Rt.-nek a kincstári vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosítványok gyakorlása körében
végzett eljárása nem minősül államigazgatási eljárásnak.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím
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1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(28) bekezdésben az Áht. 109/E. § (2) bekezdés felvételével:

„(28) Az Áht. 109/E. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A koncesszióba adáshoz, illetőleg a koncessziós szerződés megkötéséhez a pénzügyminiszter
előzetes egyetértése és az ÁPV Rt. jóváhagyása szükséges.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§ új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

98.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(29) bekezdésben az Áht. 109/F. § felvételével:

„(29) Az Áht. 109/F. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„109/F. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor a központi költségvetési szervek által kezelt - a fela-
datellátáshoz e törvényben meghatározott - kincstári vagyonra vonatkozó jogot az e törvény által
meghatározott vagyonkezelői jognak kell tekinteni.

(2) A kincstári vagyon tárgyai felett vagyonkezelői jogot gyakorolhat
a) az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az a központi költségvetési szerv, amelyet a
KVI Rt. - az érintett szerv felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével - kijelöl és a va-
gyonkezelésre vonatkozóan vele megállapodást köt (a továbbiakban: kijelölés), továbbá
b) bármely természetes és - az (1) bekezdésben jelölt szervezeteken kívül - jogi személy és jogi



- 56 -

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amellyel a vagyonkezelésre - központi költségvetési
szerv megszűnése esetén a jogutódként létrejövő szervezet alapítója egyetértésével - a KVI Rt.
szerződésben megállapodik (a továbbiakban: vagyonkezelési szerződés),
c) az állami tulajdonban lévő erdő és az azzal szerves egységet képező egyéb földterületek esetében
az a 100 %-ig állami tulajdonban levő erdőgazdasági társaság, amellyel - a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter egyetértésével - a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)
vagyonkezelési szerződést köt,
d) az, akire a vagyonkezelői jogot e törvény rendelkezéseinek megfelelően átruházták, illetőleg - az
öntözési célú létesítmények kivételével - a mezőgazdasági célokat szolgáló vízilétesítmények med-
rei és az azzal szerves egységet képező földterületek esetében a vízitársulat, amellyel a NFA va-
gyonkezelési szerződést köt,
e) a védett természeti területek tekintetében az, akivel - a földművelésügyi és vidékfejlesztési, va-
lamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyetértésével - a KVI Rt. vagyonkezelési szerző-
dést köt,
f) a 109/K. § (6) bekezdésében meghatározott használó.

(3) A KVI Rt. a törvény alapján közvetlenül vagyonkezelői jogot gyakorol minden olyan kincstári
vagyontárgy felett, amelynek nincs más vagyonkezelője. A KVI Rt. vagyonkezelői joga ezekben az
esetekben e törvény alapján jön létre, amely tényt ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-
nyilvántartásba a KVI Rt. nyilatkozata alapján be kell jegyezni.

(4) A vagyonkezelői jogot - az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat, valamint a kijelölés esetét kivéve
- kizárólag ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni. A kincstári vagyon kezelésbe adása,
a kincstári vagyon ellenérték nélkül más használatába adása, valamint a kincstári vagyonhoz kap-
csolódó jogok és más immateriális javak gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként, hozzájáru-
lásként történő átengedése általános forgalmi adó- és illetékmentes.

(5) Vagyonkezelési szerződés nem köthető azzal, aki ellen csőd- és felszámolási eljárás, önkor-
mányzatoknál adósságrendezési eljárás van folyamatban, illetve akinek adó-, vám vagy társada-
lombiztosítási járuléktartozása van.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogot, illetve a kijelölést a KVI Rt. - az érintett szerve-
zet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével - visszavonhatja. A KVI Rt. az (1) bekez-
désben meghatározott vagyonkezelői jogot, illetve a kijelölést - azÁPVRt. egyetértésével - vissza-
vonja, ha a vagyonkezelői joggal rendelkező központi költségvetési szerv állami feladatvállalásá-
nak változása a vagyon adott szervezet általi vagyonkezelését nem indokolja.

(7) Amennyiben az ingyenes használati joggal terhelt, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok in-
gyenes használója a jogszabályban előírt felújítási, karbantartási vagy  állagmegóvási munkákat a
KVI Rt. írásbeli felszólítása ellenére - a felszólítás kézhezvételét követő 120 napon belül - nem
kezdi meg vagy a felszólításban megjelölt határidőig nem felezi be, használati joga megszűnik. Az
ingyenes használati fog törlése és a KVI Rt. vagyonkezelői jogának bejegyzése iránt a KVI Rt. in-
tézkedik az illetékes földhivatalnál. A KVI Rt. vagyonkezelői jogának bejegyzésére a (3) bekez-
désben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§

új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.
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XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új(
30) bekezdésben az Áht. 109/G. § (1)-(2) bekezdés felvételével:

„(30) Az Áht. 109/G. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A vagyonkezelői jog jogosultját - ha jogszabály másként nem rendelkezik megilletik a tulajdo-
nos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló 1991. évi XVIII.
törvény szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem
értékesítheti, illetve arra zálogjogot, illetve haszonélvezeti jogot nem alapíthat. A vagyonkezelő a
vagyonkezelői jogát írásbeli megállapodás alapján és a KVI Rt.-vel kötött megállapodásban foglalt,
akár a versenyeztetés alól is felmentést biztosító feltételek szerint, ellenérték fejében - központi
költségvetési szervek egymás közti ügylete esetén ingyenesen is - átruházhatja - a vagyonhoz kap-
csolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt - a vagyon kezelésére jogosult más szervre, a KVI
Rt. egyidejű értesítése mellett. A vagyonkezelői jog átruházása esetén a KVI Rt-vel kötött vagyon-
kezelési szerződés a szükséges módosítások átvezetésével továbbra is hatályban marad. A kincstári
vagyon kezelésére vonatkozó szakmai feltételeket a Kormány rendeletben állapítja meg. Az átruhá-
zás joga a 109/K. § (6) bekezdésében meghatározott használót csak az ott meghatározott feltétellel
illeti meg.

(2) Ingatlanra vonatkozóan a vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlannyilvántartásba történő
bejegyzés is szükséges. A 109/F. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szervek bejegyzett kezelői
jogát az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés módosítása nélkül bejegyzett vagyonkezelői jognak kell
tekinteni. A KVI Rt. a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével köteles gondoskodni a kincstá-
ri vagyonba tartozó ingatlanok tekintetében a Magyar Államot és a vagyonkezelőt megillető jogok
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.””

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.
2001. január 1-től a számvitelről a 2000. évi C. törvény rendelkezik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(31) bekezdésben az Áht. 109/G. § (5)-(6) bekezdés felvételével:

„(31) Az Áht. 109/G. §-ának (5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A kincstári vagyon kezelésének bármely jogosultja - ide nem értve a (3) bekezdésben jelölt
központi költségvetési szerveket, valamint a KVI Rt. állami feladat ellátásának minősülő tevékeny-
ségét - a kezelésében lévő kincstári vagyonnal vállalkozási tevékenységet, a rá, mint szervezetre
egyébként irányadó jogszabályok szerint végezhet. E vállalkozási tevékenységből származó bevé-
telt elkülönítetten kell nyilvántartania.

(6) Az ÁPVRt. hozzárendelt vagyonában lévő kincstári vagyonnak minősülő erdő használatából,
haszonbérbe adásából származó bevételt az ÁPVRt. azok esedékességével és megfizetésével egyi-
dejűleg átutalja a KVI Rt.-nek. A KVI Rt. ezen bevételére a 109/C. § (5) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(32) bekezdésben az Áht. 109/H. § (1)-(2) bekezdés felvételével:

„(32) Az Áht. 109/H. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kincstári vagyont értékesíteni, arra zálogjogot, illetve haszonélvezeti jogot alapítani - ha tör-
vény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik - kizárólag a KVI Rt. jogosult.

(2) Ha az ÁPVRt. vagy a KVI Rt. kezdeményezi a kincstári vagyon jelzáloggal vagy haszonélve-
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zettel való megterhelését, akkor a megterhelés a tevékenység tárgya szerint illetékes miniszter
egyetértésével történhet.”

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új
(33) bekezdésben az Áht. 109/J. § (1) bekezdés felvételével:

„(33) Az Áht. 109/J. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KVI Rt. a kincstári vagyont - törvény, illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekez-
désében foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezései hiányában - saját ma-
ga vagy az általa megbízott szervezet útján értékesítheti. Az államot megillető követelések fejében
az állam tulajdonába kerülő - a 109/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem minősülő, értékesítés-
re szánt - társasági részesedések értékesítésére és annak megtörténtéig a vagyon kezelésére a KVI
Rt. az ÁPV Rt.-vel köt megállapodást. Az értékesítésből származó bevételt az ÁPV Rt. törvényen
alapuló egyéb befizetési kötelezettségeitől függetlenül a központi költségvetésbe befizeti.””

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 581. (1975. sz. jav. - 1.mell.

XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. -

1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103.  Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 87. § (1) bekezdésben a Cct. 1/A. § (3) be-
kezdés rendelkezés módosítását javasolja:

„(1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló - módosított - 1992. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1/A. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel
egészül ki./

„A b) pontban foglalt előirányzatból a megyei területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés
további összeget vehetnek igénybe, ha az a) pont szerinti éves előirányzatuknak legalább 20%-át az
önkormányzati feladatokat érintő, természeti [és] vagy más katasztrófából eredő károk enyhítésére
már felhasználták. Az igények teljesítéséről a Pénzügyminisztériummal történő egyeztetést követő-
en - a vis maior felhasználás felülvizsgálatával - a belügyminiszter dönt.”

Indokolás: Lásd a T/5601/606. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104.  Varju László és Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 87. § kiegészítését javasol-
ják a következő új (2) bekezdésben a Cct. 9. § (1) bekezdés felvételével:

„(2) A Cct. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adott évi címzett és céltámogatási előirányzatból céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok jegyzékét - a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntésével elfogadott szennyvízelvezetési és -
tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási célt szolgáló céltámogatások jegyzékével együttesen a be-
ruházás teljes időszakára vonatkozóan - a külön jogszabályban szereplő beruházási adatlapon fel-
tüntetett éves támogatási ütemekkel a belügyminiszter és a pénzügyminiszter teszi közzé.”

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

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  105. (139. sz. jav. - 87.§ új(3)), 106. (139. sz. jav. - 87.§ új

(5)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105.  Varju László és Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 87. § kiegészítését javasol-
ják a következő új (3) bekezdésben a Cct. 9. § (3) bekezdés felvételével:

„(3) A Cct. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott, és a Regionális Fejlesztési Tanácsok által
elbírált, az igénykielégítési sorrendben következő céltámogatási igények kielégítéséről a Belügy-
minisztérium és a Pénzügyminisztérium kiegészítő jegyzéket tesz közzé az alábbi feltételek szerint:

a) ha a címzett és céltámogatási igények kielégítése során a következő év terhelése a tárgyév cím-
zett és céltámogatási előirányzatának 90%-át nem haladja meg, akkor a felszabaduló és elosztásra
kerülő összeg a kiegészítő jegyzékben feltüntetett beruházások első évi ütemére nyújt fedezetet,

b) ha a címzett és céltámogatási igények kielégítése során a következő év terhelése a tárgyév cím-
zett és céltámogatási előirányzatának 90%-át meghaladja, úgy kiegészítő jegyzék közzétételére oly
módon kerülhet sor, hogy a következő év terhelése nem haladhatja meg a tárgyévi előirányzat
100%-át. Ez esetben a kiegészítő jegyzékben feltüntetett beruházások évenkénti céltámogatásainak
teljes fedezete a felszabaduló és elosztásra kerülő összeg,

c) a kiegészítő jegyzék közzétételét követően a tárgyévben ki nem elégített igények érvényüket ve-
szítik.”

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

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  104. (139. sz. jav. - 87.§ új(2)), 106. (139. sz. jav. - 87.§ új

(5)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106.  Varju László és Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 87. § kiegészítését javasol-
ják a következő új (5) bekezdésben a Cct. 14. § (10) bekezdés felvételével:

„(5) A Cct. 14. §-ának (10) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(10) A helyi önkormányzatok központi támogatásának adott évi előirányzatából, továbbá az előző
évek előirányzat-maradványából az adott év június 30-áig lemondással, illetve a (7) és (9) bekezdés
szerinti elvonással, valamint a (8) bekezdés, a 16. § (2)-(3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése sze-
rint, továbbá - a 21/C. §-ban foglaltak kivételével - az Állami Számvevőszék vizsgálata miatt visz-
szafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos - maradványt növelő - előirány-
zat felhasználható az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - e törvény 3. § (7)
bekezdése szerinti - többletköltségeire, valamint a 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények
kielégítésére. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a kiegészítő jegyzékbe kerülhetnek, a Re-
gionális Fejlesztési Tanács megkeresésére nyolc munkanapon belül nyilatkozniuk kell a támogatási
igényük fenntartásáról. A határidő elmulasztása jogvesztő. A céltámogatásban részesülő önkor-
mányzatok kiegészítő jegyzékét a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntése alapján a Belügymi-
nisztérium és a Pénzügyminisztérium évente október 15-ig teszi közzé. A kiegészítő jegyzékben
szereplő beruházásoknál a tervezett befejezés egy évvel későbbre módosul. Egyebekben a kiegé-
szítő jegyzékben szereplő beruházások esetén a céltámogatás felhasználására vonatkozó feltételek
változatlanok.

(6) Az egyes Regionális Fejlesztési Tanácsokra - a 8. § (3) bekezdésének figyelembevételével - jutó
pénzügyi keretet, valamint a Regionális Fejlesztési Tanácsok által döntéssel le nem kötött előirány-
zatok felhasználását és a Regionális Fejlesztési Tanácsoknak a céltámogatási döntésekkel kapcso-
latos egyéb feladatait a Kormány rendeletben teszi közzé. „„

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

Megjegyzés: A mód. indítványban megfogalmazott (6) bekezdés jogtechnikai pontosítást igényel. (A
Cct. mely rendelkezéseként kerül a törvénybe.)

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  104. (139. sz. jav. - 87.§ új(2)), 105. (139. sz. jav. - 87.§

új(3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 88. §
módosítását javasolják:

„88. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában/
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„d) közeli hozzátartozó

da) a házastárs, az élettárs,

db) a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőfokú iskola nappali tagozatán ta-
nulmányokat folytató ; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, ér-
zékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyer-
mek,

dc) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.”

[(2) Az Szt. 38. §-ának (2) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki:

/Az önkormányzat rendeletében határozza meg/

„d) a lakásfenntartási támogatás összegét,

e) a lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszakot és a költségek igazolásának
módját.”]

(2) Az Szt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást annak a személynek nyújthat,
akinek a háztartásában együtt élő személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot és
minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével lakásfenntartási támogatásra jogosult
az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének

a) 25 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve ha a háztartásban élő személyek több mint fele
a 4. § (1) bekezdésének db) pontja szerinti gyermek vagy fogyatékos személy,

b) 30 %-át az a) pontba nem tartozó háztartás esetén meghaladja.

(3) Az önkormányzat rendeletében határozza meg

a) a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget,

b) a (2) és az (5) bekezdésben szabályozottakon túl lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek
körét,

c) a b) pont szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre
számított havi jövedelmi határát,

d) a b) pont szerinti jogosultság feltételeként a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi
összjövedelméhez viszonyított azon arányát, amely felett a támogatást biztosítja,
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e) a lakásfenntartási támogatás összegét úgy, hogy annak egy hónapra jutó összege nem lehet keve-
sebb 2500 forintnál,

f) a lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszakot és a költségek igazolásának módját.

(4) Az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni

a) a (3) bekezdés c) pontjában említett jövedelemhatárt hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-ánál alacsonyabb nem lehet,

b) a (3) bekezdés d) pontjában említett arányt, hogy az a jövedelem 35 %-át nem haladhatja meg.

(5) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(6) Költségeken a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a lakásfenntartásra nyújtott támogatás
vonatkozásában lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a
távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit,
valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékig a villanyáram, a víz és gázfo-
gyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit, továbbá ha az önkormányzat rendelete lehetővé teszi, a
lakáskarbantartás költségeit kell érteni.”

(3) Az Szt. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakásfenntartási támogatást egy évre, vagy - ha a támogatást a fűtési szezonban a fűtési költ-
ségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel nyújtják - egy fűtési szezonra kell megállapítani.
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.”

[(3)] (4) Az Szt. 124. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendszeres szociális segély 37/E. § szerint folyósított összegének 90 %-át, a hajléktalan
személy részére folyósított rendszeres szociális segély teljes összegét a központi költségvetés
megtéríti.”

[(4)] (5) Az Szt. 124. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az időskorúak járadéka 32/C. § (1) bekezdése szerinti összegének 90 %-át, a bentlakásos in-
tézményben ellátottak és a hajléktalanok részére folyósított járadék teljes összegét a központi költ-
ségvetés megtéríti.”

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  138. (104. sz. jav. - 106.§ (1) h)), 141. (104. sz. jav. - 107.§

új(3)), 145. (104. sz. jav. - 111.§ újc)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

108.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését java-
solja a következő új (5) bekezdésben az Szt. 38. § (2)-(4) bekezdés felvételével:

(5) „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 38. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (4)-
(5) bekezdés jelölése (5)-(6) bekezdésre módosul:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével lakásfenntartási támogatásra jogo-
sult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költ-
sége a háztartás havi összjövedelmének

a) 30 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve ha a háztartásban élő személyek több mint fele
a 4. § (1) bekezdésének db) pontja szerinti gyermek vagy fogyatékos személy,

b) 40 %-át az a) pontba nem tartozó háztartás esetén meghaladja.

(3) Az önkormányzat rendeletében határozza meg

a) a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget,

b) a (2) és az (5) bekezdésben szabályozottakon túl lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek
körét,

c) a b) pont szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre
számított havi jövedelmi határát,

d) a b) pont szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeként a havi lakásfenntar-
tás költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított legkisebb arányát,

e) a lakásfenntartási támogatás összegét úgy, hogy annak egy hónapra jutó összege nem lehet keve-
sebb 3500-Ft-nál,

f) a lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszakot és a költségek igazolásának módját.

(4) Az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni

a) a (3) bekezdés c) pontjában említett jövedelemhatárt, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-ánál alacsonyabb nem lehet,

b) a (3) bekezdés d) pontjában említett arányt, hogy az legfeljebb a jövedelem 35 %-a lehet.”

Megjegyzés: A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  109. (88. sz. jav. - 88.§ új(6) Szt.38. §(6)b), 110. (88. sz. jav.

- 88.§ új (7) Szt. 39. § (3)), 111. (88. sz. jav. - 88.§ új (8)) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését java-
solja a következő új (6) bekezdésben az Szt. 38. § (6) bekezdés b) pont felvételével:

(6) Az Szt. 38. §-ának - (1) bekezdéssel átszámozott - (6) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

,,b) a lakás fűtéséhez felhasznált hőenergia fűtési szezonban felmerülő - az önkormányzat rendele-
tében elismert - költségének, díjának 1/5-ét kell érteni, abban az esetben, ha a lakásfenntartás támo-
gatást kizárólag a fűtési költségekhez nyújtják.”

Megjegyzés: A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  108. (88. sz. jav. - 88.§ új(5) 38. § (2)-(4)), 110. (88. sz. jav.

- 88.§ új (7) Szt. 39. § (3)), 111. (88. sz. jav. - 88.§ új (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését java-
solja a következő új (7) bekezdésben az Szt. 39. § (3) bekezdés felvételével:

„(7) Az Szt. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. Ha a támogatást kizárólag a fűtési
költségekhez nyújtják, a támogatást egy fűtési szezonra kell megállapítani. A lakásfenntartási tá-
mogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.””
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  108. (88. sz. jav. - 88.§ új(5) 38. § (2)-(4)), 109. (88. sz. jav.

- 88.§ új(6) Szt.38. §(6)b), 111. (88. sz. jav. - 88.§ új (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését java-
solja a következő új (8) bekezdés felvételével:

„(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt.

„a) 38. §-a -... § (1) bekezdésével átszámozott - (6) bekezdésének felvezető mondatában a „(2) be-
kezdés c) pontjának” szövegrész helyébe „(3) bekezdés d) pontjártak” szövegrész,

b) 125. §-ának c) pontjában a „(38. § (3) bek.)” szövegrész helyébe „(38. § (2) és (5) bek.)” szöveg-
rész lép.””

Megjegyzés: A mód. indítványban megfogalmazott (8) bekezdést a záró rendelkezések közé java-
soljuk felvenni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  108. (88. sz. jav. - 88.§ új(5) 38. § (2)-(4)), 109. (88. sz. jav.

- 88.§ új(6) Szt.38. §(6)b), 110. (88. sz. jav. - 88.§ új (7) Szt. 39. § (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és
Sági József képviselők kapcsolódva Sági József és Stolár Mihály képviselők T/5601/370. számú
módosító javaslatához, a törvényjavaslat 89. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekez-
désben a Kt. 118. § (5) bekezdése felvételével:

„(2) A Kt. 118. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, ame-
lyet az iskolafenntartó kap a piaci áron forgalomba kerülő tanulói tankönyvek megvásárlásának tá-
mogatásához. Ennek mértéke az egyes évfolyamokon nem lehet kevesebb, mint az előző évi tan-
könyvjegyzék alapján kialakítható tankönyvcsomag átlagos vételi költségének a tárgyévre tervezett
infláció mértékével növelt összege. A támogatás módjáról a nevelőtestület a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvény 6-7. §-ában meghatározottak szerint dönt. Az iskolának a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvény 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodnia kell az ingyenes
tankönyvellátásról. Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az
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összegét, amelyet az iskolafenntartó kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezé-
séhez, figyelembe véve a gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 148. §-
ának (5)-(6) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeket.””

Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvény szövegéhez képest használja a jelölést, az
ajánlás a törvényjavaslathoz új szövegként viszonyítva került felvezetésre.

Indokolás: Lásd a T/5601/1946. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

113.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat  kiegészítését java-
solják a következő új 91. §-ban a MOK tv. és az MGYK tv. felvételével:

„Az egészségügyi ágazatban működő, egyes szakmai kamarákról szóló törvények módosításáról

„91. § (1) A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: MOK
tv.) 32. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) törvényességi
felügyeletet gyakorol a MOK működése felett. E jogkörében szükség szerint, de legalább 5 évente
ellenőrzi, hogy az Alapszabály jogszerű-e, továbbá más kamarai szabályzatok, illetve a kamarai
szervek és tisztségviselők határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, illetőleg az Alapszabályt. A
törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, illetőleg
egyébként bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye.”

(2) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény (a továbbiakban: MGYKtv.)
28. §-ának(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) törvényességi
felügyeletet gyakorol a Kamara működése felett. E jogkörében szükség szerint, de legalább 5
évente ellenőrzi, hogy az Alapszabály jogszerű-e, továbbá más kamarai szabályzatok, illetve a ka-
marai szervek és tisztségviselők határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, illetőleg az Alapsza-
bályt. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának,
illetőleg egyébként bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye.”

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt rendelkezések 2004. január 1. napján lépnek hatályba, egyi-
dejűleg a MOK tv. 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja, valamint az MGYK tv. 2. §-a (2) bekezdésé-
nek e) pontja hatályát veszti.”

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag a törvényjavaslat szerkezetéhez igazítottuk, a
(3) bekezdést a tv. javaslat Záró rendelkezései közé javasoljuk felvenni.
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Indokolás: Lásd a T/5601/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 91. § kiegészítését javasolja a követ-
kező új (5) bekezdésben a Priv. tv. melléklet felvételével:

„(5) A Priv. tv. melléklete a következő társaságokkal egészül ki:

„Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Martonoseed Martonvásári Mezőgazdasági Kísérleti Gazdaság Rt.,
Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt., Abaúji Charolais Mezőgazdasági Rt., Tokaj
Kereskedőház Rt., VOLÁNBUSZ Rt., Agria Volán Rt., Alba Volán Rt., Bács Volán Rt., Bakony
Volán Rt., Balaton Volán Rt., Borsod Volán Rt., Gemenc Volán Rt., Hajdú Volán Rt., Hatvani
Volán Rt., Jászkun Volán Rt., Kapos Volán Rt., Kisalföld Volán Rt., Körös Volán Rt., Kunság
Volán Rt., Mátra Volán Rt., Nógrád Volán Rt., Pannon Volán Rt., Somló Volán Rt., Szabolcs Vo-
lán Rt., Tisza Volán Rt., Vasi Volán Rt., Vértes Volán Rt., Zala Volán Rt., Herendi Porcelánmanu-
faktúra Rt., Budapest Airport Rt.””

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdések számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel.

Indokolás: Lásd a T/5601/1579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115.  Dr. Toller László és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 91. § kiegészítését
javasolják a következő új (6) bekezdésben a Priv. Tv. … felvételével:

„(6) A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló, az állam vállalkozói vagyoná-
ba tartozó gazdasági társaságok - kivételesen indokolt esetben térítés nélkül - önkormányzati tulaj-
donba adhatók. Az erre vonatkozó igényt az önkormányzat képviselőtestületének határozatáról ké-
szített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata
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alapján - a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződés-
ben állapodik meg”

Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítandó, hogy a Priv. tv. mely §-át kívánja kiegészíteni.

Indokolás: Lásd a T/5601/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Font Sándor képviselő, valamint Dr. Katona
Béla képviselő, valamint Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 91. §
(6) bekezdés elhagyását javasolják:

„(6) [A Priv. tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a követke-
zők szerint módosul:

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság
„Szerencsejáték Rt. 50%+1 szavazat„]”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/27., 164., 111., 1279. számon beterjesztett módosító javaslat indo-
kolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 91. § (6) bekezdésben a Priv. tv. mellék-
let módosítását javasolja:

„(6) A Priv. tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a következők sze-
rint módosul:

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság
„Szerencsejáték Rt. 50%+1 szavazat„
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„Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 100%”

Indokolás: Lásd a T/5601/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 91. § (6) bekezdésben a Priv. tv.
melléklet módosítását javasolja:

„(6) A Priv. tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a következők sze-
rint módosul:

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság
„Szerencsejáték Rt. [50%+1] 100% szavazat”"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  119. (1580. sz. jav. - 91.§ (7) Priv.tv.mell.) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

119.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 91. § (7) bekezdésben a Priv. tv.
melléklet módosítását javasolja:

(7) A Priv. tv. melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki:

Tulajdonosi joggyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter
„Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. [50%+1] 100% szavazat”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  118. (1580. sz. jav. - 91.§ (6) Priv.tv.mell.) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

120.  Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 92. § kiegészítését javasolja a következő új
(4) bekezdésben a Hszt. 191. § (1) és (2) bekezdés felvételével:

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

„(4) A Hszt. 191. §-ának (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény alapján járó nyugellátások és baleseti járadék megállapításáról első fokon az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által kijelölt szerv indokolt határozatban
dönt.

(2) A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-
igazgatóság főigazgatójához fellebbezés nyújtható be. A főigazgató határozata ellen a  kézbesítéstől
számított 30 napon belül keresettel bírósághoz lehet fordulni.””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  132. (146. sz. jav. - 101.§ új (2)) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

121.  Imre Zsolt képviselő a törvényjavaslat 96. § (2) bekezdésben a Gyvt. 156. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja:

/A Gyvt. 156. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:./

„(3) Új gyermekotthont létesíteni, illetve ilyen intézményt átszervezni csak a törvény  rendelkezé-
seinek megfelelően lehet. A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátások, va-
lamint a gyermekek átmeneti gondozását biztosító ellátások átalakításáról fokozatosan, de legké-
sőbb [2005.] 2004. december 31-éig kell gondoskodni.”

Megjegyzés: A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel.

Indokolás: Lásd a T/5601/543. 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 nem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Szociális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

122.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 97. § (4) bekezdésben a Tny. 41. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja:

„(4) A Tny. 41. §-a (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje szol-
gálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványt és
oklevelet Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek [ismerték el] ismerhető el az illetékes hatóság szak-
véleménye alapján, illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe beszámították.”"

Indokolás: Lásd a T/5601/1970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 97. § (4) bekezdésben a Tny. 41. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

„(4) A Tny. 41. §-a (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje szol-
gálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványt és
oklevelet Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek [ismerték] ismerhető el, illetőleg a külföldi részta-
nulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi idő-
be beszámították.”"

Indokolás: Lásd a T/5601/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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124.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők
kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők T/5601/121. számú
módosító javaslatához, a törvényjavaslat 98. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekez-
désben az Eb. tv. 47. § (3) bekezdés felvételével:

„(3) Az Eb. tv. 47. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ellenőrző (fő)orvos - a kezelő orvos jelenlétében - a keresőképességet a jogosult tartózkodási
helyén is ellenőrizheti. A táppénz folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a
keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetőleg a gyógyulását tu-
datosan késlelteti.””

 Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat  szerkezetének megfelelően vezettük fel.

Indokolás: Lásd a T/5601/1839. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

125.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98.
§ kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdésben az Eb. tv. 47. § (3) bekezdés felvételé-
vel:

„(3) Az Eb. tv. 47. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A táppénz folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a keresőképességét el-
bíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti.””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  126. (121. sz. jav. - 98.§ új (3)Eb.tv.47. § (4)) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem ért egyet.
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126.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98.
§ kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdésben az Eb. tv. 47. § (4) bekezdésének fel-
vételével:

„(3) Az Eb. tv. 47. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egészségbiztosítás igazgatási szerve ellenőrző hálózata útján jogosult a táppénzben része-
sülő személy tartózkodási helyén ellenőrizni a keresőképességet.””

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  125. (121. sz. jav. - 98.§ új (3)Eb.tv.47.§(3)) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem ért egyet.

127.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98.
§ kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdésben az Eb. tv. 48/A. §-nak felvételével:

„(4) Az Eb. tv. a következő 48/A. §-sal egészül ki:

„48/A. § (1) Amennyiben a biztosítási jogviszonya megszűnését követően táppénzre jogosult egés-
zségi állapota alapján várható, hogy a 46. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott idő eltel-
tével a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban:
Tny.) 23. §-a szerinti nyugellátásra válik jogosulttá, a keresőképességét elbíráló orvos a táppénzre
való jogosultság lejárta előtt legalább 30 nappal kezdeményezi a rokkantság külön jogszabály sze-
rint történő megállapítását.

(2) A Tny. 72 §-a szerinti orvos szakértői szervek az (1) bekezdés szerinti esetben 15 napon belül
döntenek a rokkantságról.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  130. (124. sz. jav. - 98.§ új (5)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

128.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98.
§ kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdésében az Eb. tv. 50. §-ának felvételével:

„(4) Az Eb. tv. 50. §-a második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az OEP főigazgatója a biztosítási jogviszony megszűnését követő 90 napon át járó táppénzfolyó-
sítást legfeljebb 6 hónappal - az Országos Orvosszakértői Intézet támogató szakvéleménye alapján -
méltányosságból meghosszabbíthatja.”

Indokolás: Lásd a T/5601/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

129.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és
Szabó Lajos képviselők T/5601/121. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 98. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (4) bekezdésében az Eb. tv. 50. §-ának felvételével:

„(4) Az Eb. tv. 50. §-a második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az OEP főigazgatója a biztosítási jogviszony megszűnését követő 90 napon át járó táppénzfolyó-
sítást legfeljebb 6 hónappal méltányosságból meghosszabbíthatja.””

Indokolás: Lásd a T/5601/1840. 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.

130.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Mézes Éva és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 98.
§ kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

„(5) Az Eb. tv. 65. §-ának (5) bekezdésében a  „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.)” szövegrész helyébe a „Tny.” szövegrész lép.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  127. (124. sz. jav. - 98.§ új (4)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Társadalmi szervezetek
bizottság ülésén nem ért egyet.

131.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő a törvényjavaslat 100. § kiegészítését java-
solja a következő új (2) bekezdésben a Cst. 11. § (4) bekezdés felvételével:

(2) A családtámogatásról szóló - módosított - 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkelés lép:

„(4) 2005. évben 11. § (1) bekezdés összegei, a tárgyévet megelőző naptári év I-III. naptári ne-
gyedévi és az azt megelőző naptári év IV. negyedévi átlagos nettó keresetnövekedés 2,5 százalék-
ponttal növelt mértékével kell emelni.

(5) 2005. évet követően a családi póték 11. § összegei a tárgyévet megelőző naptári év I-III. naptári
negyedévi és az azt megelőző naptári év IV.  negyedévi átlagos nettó keresetntövekedéssel kell
emelni.”

Megjegyzés: A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel.

Indokolás: Lásd a T/5601/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132.  Doszpot Péter képviselő a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolja a következő
új (2) bekezdésben a 2001. évi XCV. törvény 212. § (1) és (2) bekezdés felvételével:

„(2) A Magvar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001.
évi XCV. törvény 212. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény alapján járó nyugellátások és baleseti járadék megállapításáról első fokon az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által kijelölt szerv indokolt határozatban
dönt.

(2) A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-
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igazgatóság főigazgatójához fellebbezés nyújtható be. A főigazgató határozata ellen a kézbesítéstől
számított 30 napon belül keresettel bírósághoz lehet fordulni.””

Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  120. (146. sz. jav. - 92.§ új (4)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 103. § (1) bekezdésben az Esztm. 82. §
(4) bekezdés módosítását javasolja:

/(1) Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény (a továbbiakban
Esztm.) 82. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

„(4) Az Szt. 68. §-ának (4) bekezdésében meghatározott, idősek otthonán belüli intenzív gondozási
részlegre, gondozási csoportra vonatkozó szabályt [2005.] 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.”

Indokolás: Lásd a T/5601/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

134.  Babák Mihály képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 105.
§-ban az 1991. évi XXXIV. törvény 32. § (5) bekezdés felvételével:

„A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

105. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 32. §-a a következő (5) be-
kezdéssel egészül ki :

„(5) Törvény által karitatívnak (közérdekű célúnak) minősített sorsjáték esetén a játékadó összege a
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szervező által közvetlenül vagy elkülönített alapon keresztül az előre a meghatározott karitatív cél
támogatására fordítandó. Karitatív sorsjáték szervezésére kizárólag az állami játékszervező jogo-
sult. A karitatív sorsjáték részletes szabályait törvényi felhatalmazás alapján miniszteri rendelet ál-
lapítja meg „ „

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul. A
módosító indítványt elfogadása esetén új 84. §-ként javasoljuk szerkeszteni.

Indokolás: Lásd a T/5601/1299. 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 nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135.  Babák Mihály képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 105.
§ felvételével:

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

105. § A személvi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (4) bekezdésének helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem számít jövedelemnek a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény 16. §-a alapján en-
gedélyhez nem kötött sorsolásos játékból, a sorsjátékból, a pénznyerő automatából, a játékkaszinó-
ból, továbbá a totalizatőri rendszerű lóversenyfogadásból származó nyeremény.””

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen módosul. A
módosító indítványt elfogadása esetén új 95. §-ként javasoljuk szerkeszteni.

Indokolás: Lásd a T/5601/1300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136.  Jauernik István, Gulyás József és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 105. §
(9) bekezdés módosítását javasolják:

„(9) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szer-
ződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján az e törvény 9. § (8) bekezdése és a 33. § (1),
(2), (5), (6), (7) és (8) bekezdései hatályba lépnek.”

Indokolás: Lásd a T/5601/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

137.  Dr. Tompa Sándor képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András,
dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők T/5601/267. számú módosító javaslatához, a tör-
vényjavaslat 105. § kiegészítését javasolja a következő új (10) bekezdés felvételével:

„(10) Minden költségvetésből származó üdülési, rekreációs, táboroztatási, tanulmányi kirándulási
célú támogatás csak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekkel való-
sítható meg.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1794. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

138.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 106. §
(1) bekezdés h) pont módosítását javasolják:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

„h) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 66. §-ának (3)-(5)
bekezdése és az azt megállapító 2001 évi LXXXX. törvény 23. §-ának megfelelő része, továbbá a
2003. évi IV. törvény 82. §-ának (3) bekezdése, azzal, hogy a 2003. december 31. napjáig benyúj-
tott, intézményi elhelyezés iránti kérelmek esetén az 1993. évi III. évi törvény 66. § (3)-(5) bekez-
dését kell alkalmazni, továbbá a 39. § (4) bekezdése és a 132. § (1) bekezdésének j) pontja,”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  107. (104. sz. jav. - 88.§), 141. (104. sz. jav. - 107.§ új(3)),
145. (104. sz. jav. - 111.§ újc)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

139.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos kép-
viselők T/5601/53. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 106. § (1) bekezdés kiegészíté-
sét javasolja a következő új m) pont felvételével:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

„m) a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének d) pont-
ja, valamint a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének
e) pontja.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1841. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

140.  Tállai András képviselő a törvényjavaslat 106. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:

„[(2) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX.
törvény 5. §-a (2) bekezdésének f) pontja és az azt módosító 1997. évi IV. törvény 2. §-ának (1)
bekezdése 2003. december 30-án hatályát veszti.]”

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdések számozása értelemszerűen módo-
sul.

Indokolás: Lásd a T/5601/1502. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 107. §
kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés felvételével:

„(3) Az e törvény 88. §-ával megállapított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 38-39. §-ának lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit a tör-
vény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A települési önkormányzat
a szociális pénzbeli ellátások tárgyában alkotott rendeletét a lakásfenntartási támogatással kapcso-
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latban módosítja, majd 2004. február 28-áig az új szabályok szerint felülvizsgálja az e törvény ha-
tályba lépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot, dönt a  folyamat-
ban levő ügyekben, illetve a lakásfenntartási támogatás iránt a törvény hatálybalépése és az önkor-
mányzati rendelet módosítása közötti időszakban benyújtott kérelmekről.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  107. (104. sz. jav. - 88.§), 138. (104. sz. jav. - 106.§ (1) h)),
145. (104. sz. jav. - 111.§ újc)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

142.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 108. § kiegészítését
javasolják a következő új e) pont felvételével:

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/

„e) e törvény 77. § (2) bekezdésében megállapított, a racionális gyógyszerfelhasználás ösztönzésére
fordítható keretösszeg felhasználásának szabályait.”

Indokolás: Lásd a T/5601/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143.  Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 108. § e) pont módosítá-
sát javasolják:

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/

„e) az osztályfőnöki pótlék mértékét oly módon, hogy 2004. szeptember 1-jétől elérje a pótlékalap
[30] 50 %-át.”

Indokolás: Lásd a T/5601/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144.  Jauernik István képviselő kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képvise-
lők T/5601/119. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 108. § kiegészítését javasolja a
következő új f) pont felvételével:

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/

„f) azon számítógépek, számítástechnikai eszközök körét, amely(ek) beszerzése esetén a magán-
személy adókedvezmény igénybevételére jogosult, valamint a számítógép,  számítástechnikai esz-
köz forgalmazására adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállítása mellett jogosult
forgalmazók nyilvántartásba vételi eljárását.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1834. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145.  Jauernik István, Szabó Lajos és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 111. §
kiegészítését javasolják a következő új c) pont felvételével:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

„c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 125. §-ának c)
pontjában a „(38. § (3) bek.)” szövegrész helyébe (38 § (2) és (5) bek.)” szövegrész lép.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  107. (104. sz. jav. - 88.§), 138. (104. sz. jav. - 106.§ (1) h)),
141. (104. sz. jav. - 107.§ új(3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

146.  Szalai Annamária képviselő a törvényjavaslat 112. § módosítását javasolja:

„112. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2004-re esedékes össze-
gének megfizetését átvállalja. Az összeg megállapításának alapja: a 2001-ben [ténylegesen besze-
dett] esedékes üzembentartási-díjbevétel [107%-a, csökkentve 9,55% (áfával növelt) beszedési
költséggel, továbbá a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány teljes összege. Az így ki-
alakuló kötelezettséget növelni kell a 2002. szeptember/2001. szeptemberi átlagos, valamint a
2004. évre tervezett éves átlagos fogyasztói árindex-változás mértékével].”

Indokolás: Lásd a T/5601/505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/129. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 113. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés felhatalmazza [a Kormányt] a Közösségi Támogatási Keret Irányító Ható-
ságát, hogy a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottsága javaslatára az Európai Bizottság
által a Strukturális Alapok hozzájárulásának módosításáról hozott döntés alapján a 16. számú (a
kötelezettségvállalási keret-összegeket bemutató) mellékletben szereplő előirányzatok között, a
döntésben meghatározott mértékben átcsoportosítást hajtson végre.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1855. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

148.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 113. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Közösségi Támogatási Keret Monitoring
Bizottsága [javaslatára] határozatára  az Európai Bizottság által a Strukturális Alapok hozzájárulá-
sának módosításáról hozott döntés alapján a 16. számú (a kötelezettségvállalási keret-összegeket
bemutató) mellékletben szereplő előirányzatok között, a döntésben meghatározott mértékben átcso-
portosítást hajtson végre.”
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Indokolás: Lásd a T/5601/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

149.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 113. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) Amennyiben a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben] érinti
az adott évi kifizetési előirányzatokat is, a Kormány az Operatív Programokhoz kapcsolódó elői-
rányzatok között a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Indokolás: Lásd a T/5601/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

150.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/134. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 113. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatósága javaslatára, a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, amennyiben a kötelezettségvállalási keret-
előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben] érinti az adott évi kifizetési előirányzatokat is, [a
Kormány az Operatív Programokhoz kapcsolódó előirányzatok között] illetve ha az Operatív
Programok megvalósítása érdekében szükséges, a X. Miniszterelnökség fejezetében a 8. cím 3. al-
cím, 1-6. jogcím-csoportjai között a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Integrációs bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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151.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 114. § módosítását javasolja:

„114. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha a feje-
zet által be nem tervezett európai uniós támogatás kerülne 2004-ben felhasználásra, akkor - bevételi
és kiadási oldalon egyaránt - új előirányzatot nyisson az EU támogatás előirányzatára [- bevételi és
kiadási oldalon egyaránt -] és a hazai társfinanszírozást a fejezet előirányzatain belül átcsoporto-
sítással biztosítsa.”

Indokolás: Lásd a T/5601/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152.  Az Integrációs bizottság kapcsolódva Szabó Lajos képviselő T/5601/133. számú mó-
dosító javaslatához, a törvényjavaslat 114. § módosítását javasolja:

„114. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha [a
fejezet által be nem tervezett] olyan európai uniós támogatás kerülne 2004-ben felhasználásra,
amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az EU támogatás elői-
rányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a hazai társfinanszírozást a fejezet előirányza-
tain belül átcsoportosítással biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha a fejezeti
előirányzatnál nagyobb összegű európai uniós támogatás kerülne 2004-ben felhasználásra, akkor a
hazai társfinanszírozást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

153.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/133. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 114. § kiegészítését javasolja a következő új (2) bekezdés felvételével:

„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha a fejezet
által betervezettnél nagyobb összegű európai uniós támogatás kerülne 2004-ben felhasználásra, ak-
kor a hazai társfinanszírozást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekez-
désre változik.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

154.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/131. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 115. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) Amennyiben a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben] érinti
az adott évi kifizetési előirányzatokat is, illetve ha az Operatív Program megvalósítása érdekében
szükséges, a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága javaslatára, a
pénzügyminiszter egyetértésével, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Környezetvédelmi és
Infrastruktúra Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között a szükséges mértékben átcso-
portosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  156. (1848. sz. jav. - 115.§ (4)), 158. (1848. sz. jav. - 115.§

(6)), 160. (1848. sz. jav. - 115.§ (8)), 162. (1848. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

155.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 115. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) Amennyiben az EU-támogatások folyamatos felhasználása azt szükségessé teszi, a kötelezett-
ségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása amennyiben érinti az adott évi kifizetési előirány-
zatokat is, a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatósága a Környezet-
védelmi és Infrastruktúra Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között - a pénzügymi-
niszter egyetértésével - a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  157. (131. sz. jav. - 115.§ (4)), 159. (131. sz. jav. - 115.§

(6)), 163. (131. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

156.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/131. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 115. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Amennyiben a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben] érinti
az adott évi kifizetési előirányzatokat is, illetve ha az Operatív Program megvalósítása érdekében
szükséges, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága javaslatára, a pénz-
ügyminiszter egyetértésével, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között a szükséges mértékben átcsopor-
tosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  154. (1848. sz. jav. - 115.§ (2)), 158. (1848. sz. jav. - 115.§

(6)), 160. (1848. sz. jav. - 115.§ (8)), 162. (1848. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

157.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 115. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) Amennyiben az EU-támogatások folyamatos felhasználása azt szükségessé teszi, a kötelezett-
ségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása amennyiben érinti az adott évi kifizetési előirány-
zatokat is, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között - a pénzügyminiszter egyetérté-
sével - a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  155. (131. sz. jav. - 115.§ (2)), 159. (131. sz. jav. - 115.§

(6)), 161. (131. sz. jav. - 115.§ (8)), 163. (131. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/131. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 115. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

„(6) Amennyiben a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben] érinti
az adott évi kifizetési előirányzatokat is, illetve ha az Operatív Program megvalósítása érdekében
szükséges, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága javaslatára, a pénz-
ügyminiszter egyetértésével, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az Agrár- és Vidékfejleszté-
si Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között a szükséges mértékben átcsoportosítást
hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  154. (1848. sz. jav. - 115.§ (2)), 156. (1848. sz. jav. - 115.§

(4)), 160. (1848. sz. jav. - 115.§ (8)), 162. (1848. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

159.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 115. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

„(6) Amennyiben az EU-támogatások folyamatos felhasználása azt szükségessé teszi, a kötelezett-
ségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása amennyiben érinti az adott évi kifizetési előirány-
zatokat is, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága az Agrár- és Vidék-
fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között - a pénzügyminiszter egyetérté-
sével - a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  155. (131. sz. jav. - 115.§ (2)), 157. (131. sz. jav. - 115.§

(4)), 161. (131. sz. jav. - 115.§ (8)), 163. (131. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

160.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/131. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 115. § (8) bekezdés módosítását javasolja:

„(8) Amennyiben a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben] érinti
az adott évi kifizetési előirányzatokat is, illetve ha az Operatív Program megvalósítása
érdekében szükséges, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatósága javaslatá-
ra, a pénzügyminiszter egyetértésével, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Gazdasági Ver-
senyképesség Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között a szükséges mértékben átcso-
portosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  154. (1848. sz. jav. - 115.§ (2)), 156. (1848. sz. jav. - 115.§

(4)), 158. (1848. sz. jav. - 115.§ (6)), 162. (1848. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

161.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 115. § (8) bekezdés módosítását javasolja:

„(8) Amennyiben az EU-támogatások folyamatos felhasználása azt szükségessé teszi, a kötelezett-
ségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása amennyiben érinti az adott évi kifizetési előirány-
zatokat is, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatósága a Gazdasági Ver-
senyképesség Operatív Programhoz kapcsolódó előirányzatok között - a pénzügyminiszter egye-
tértésével - a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  157. (131. sz. jav. - 115.§ (4)), 159. (131. sz. jav. - 115.§

(6)), 163. (131. sz. jav. - 115.§ (10)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

162.  Szabó Lajos képviselő kapcsolódva a T/5601/131. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 115. § (10) bekezdés módosítását javasolja:

„(10) Amennyiben a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása [amennyiben]
érinti az adott évi kifizetési előirányzatokat is, illetve ha az Operatív Program megvalósítása érde-
kében szükséges, a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága javaslatára, a pénzügyminiszter
egyetértésével, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Regionális Operatív Programhoz kap-
csolódó előirányzatok között a szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  154. (1848. sz. jav. - 115.§ (2)), 156. (1848. sz. jav. - 115.§

(4)), 158. (1848. sz. jav. - 115.§ (6)), 160. (1848. sz. jav. - 115.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja,
- az Integrációs bizottság támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,
- a Gazdasági bizottság támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

163.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 115. § (10) bekezdés módosítását javasolja:

„(10) Amennyiben az EU-támogatások folyamatos felhasználása azt szükségessé teszi, a kötelezett-
ségvállalási keret-előirányzatok átcsoportosítása amennyiben érinti az adott évi kifizetési előirány-
zatokat is, a Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a Regionális Operatív Programhoz
kapcsolódó előirányzatok között - a pénzügyminiszter egyetértésével - a szükséges mértékben át-
csoportosítást hajthat végre.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  155. (131. sz. jav. - 115.§ (2)), 157. (131. sz. jav. - 115.§

(4)), 159. (131. sz. jav. - 115.§ (6)), 161. (131. sz. jav. - 115.§ (8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164.  Dr. Pósán László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 118. § elhagyását java-
solják:

„118. § [Az Országgyűlés elrendeli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D.
§-ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirány-
zatok minimum-összegére vonatkozó előírásoktól 2004. évben el lehet térni.”]

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

 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165.  Pánczél Károly képviselő kapcsolódva dr. Pósán László és Tóth Ferenc képviselők
T/5601/385. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 118. § módosítását javasolja:

„118. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-
ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzatok mi-
nimum[-]összegére vonatkozó előírásoktól 2004. évben el lehet térni.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1907. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

166.  Dr. Pósán László és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva a T/5601/385. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz, a törvényjavaslat 118. § módosítását javasolják:

„118. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-
ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzatok mi-
nimum-összegére vonatkozó előírásoktól 2004. évben el lehet térni azzal a megkötéssel, hogy a
minimumösszegtől való 2004. évi eltérés mértékének 1,8-szeresét az intézmények költségvetésében
többletként kell tervezni a 2005. évben.”
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Indokolás: Lásd a T/5601/1901. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 119. § módosítását javasolja:

„119. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény alkalmazásában [teljes egé-
szében élhet adólevonási joggal, illetve] nem minősülnek adólevonásra nem jogosító ténynek:

a) a 4-es metró építése,
b) a gyorsforgalmi úthálózatra adott támogatások,
c) azok az önkormányzati beruházások, amelyek támogatásáról 2003. december 31. napját megelő-
zően, a támogatás címzettjét megillető adólevonási jog figyelembevételével született döntés,
d) 2003. április 25. napjáig benyújtott címzett támogatási beruházási koncepció, amelynek alapján
az Országgyűlés a 2004. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben az adólevonási jog figye-
lembevételével dönt[,]”
[e) a külön jogszabályban szabályozott intézeti gyógyszerellátásra adott támogatás].

Indokolás: Lásd a T/5601/1753. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168.  Varga Mihály, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők 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) azok az egyházi beruházások, amelyek a költségvetés egyházi kulturális örökség értékeinek re-
konstrukciója és egyéb beruházások, valamint Egyházi Kulturális Alap jogcím-csoport előirányza-
tából valósulnak meg, és amelyek támogatásáról 2003. december 31. napját megelőzően született
döntés.”

Indokolás: Lásd a T/5601/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
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- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169.  Jauernik István képviselő kapcsolódva Varju László és Tóth Gyula képviselők
T/5601/138. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 121. § kiegészítését javasolja a követ-
kező új (2) bekezdés felvételével:

„(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által „A kor-
mányzati szerkezetváltást követően a Belügyminisztérium érdekeltségi körébe került közhasznú
társaságok gazdálkodása szabályszerűségének és célszerűségének vizsgálata” tárgyában folytatott
ellenőrzés eredményeként a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetét érintő

a) a lakóépületek Energiamegtakarítási Programja 2001. évi maradványának téves megállapítása
miatti 24 millió Ft,

b) a Gazdasági Minisztérium és az Országos Cigányönkormányzat között kötött vissza nem téríten-
dő támogatás jogsértő felhasználásával kapcsolatban megállapított 360 millió Ft ellenőrzési pótlék
központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettsége alól mentesüljön.”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/1909. 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.

170.  Varju László és Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 121. § kiegészítését java-
solják a következő új (2) bekezdés felvételével:

„(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által „A kor-
mányzati szerkezetváltást követően a Belügyminisztérium érdekeltségi körébe került közhasznú
társaságok gazdálkodása szabályszerűségének és célszerűségének vizsgálata” tárgyában folytatott
ellenőrzés eredményeként a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezetét érintő

a) a lakóépületek Energiamegtakarítási Programja 2001. évi maradványának téves megállapítása
miatti 24 millió Ft,

b) a Gazdasági Minisztérium és az Országos Cigányönkormányzat között kötött vissza nem téríten-
dő támogatás jogsértő felhasználásával kapcsolatban megállapított 360 millió Ft ellenőrzési pótlék
központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettsége alól mentesüljön.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekez-
désre változik.
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Indokolás: Lásd a T/5601/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 123.
§ felvételével:

„123. § Az NA Rt. autópályákat és elkerülő, vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak 2003. év
folyamán, összesen 35 000 millió Ft értékben. A központi költségvetés ennek ellenében - az MFB
Rt. NA Rt.-ben lévő részesedésének 2002. évi megvásárlására és a beruházások megvalósításának
2003. évi költségvetési támogatására fordított, ellenértékként előre kifizetett összegeken felül - az
NA Rt. adósságaiból 6900 millió Ft összegű hiteltartozást vállalt át, annak járulékaival együtt.”

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

Indokolás: Lásd a T/5601/1739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 123.
§ felvételével:

„123. § Az NA Rt. által a Magyar Államnak 2003. év folyamán átadott 35 000 millió Ft értékű au-
tópályák és elkerülő, vagy egyéb utak részbeni ellenértékeként a központi költségvetés az NA Rt.
adásságaiból átvállal 6900 millió Ft összegű hiteltartozást, annak járulékaival együtt. A központi
költségvetés az NA Rt. 2003. december 31-én fennálló, további 52 700 millió Ft értékű hiteltarto-
zását - annak járulékaival együtt - ellenérték nélkül átvállalja. Az átvállalás mentesül az illeték fi-
zetési kötelezettség alól.”

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

 Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/5601/1738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173.  Dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat
kiegészítését javasolják a következő új 126. § felvételével:

„126. § Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy ren-
deletben határozza meg a SULI-TEJ Program bevezetésének, lebonyolításának részletes szabálya-
it.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  58. (271. sz. jav. - 65.§ új(5)) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 126. § felvételével:

„126. § Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy ren-
deletben határozza meg a SULI-TEJ Program bevezetésének, lebonyolításának részletes szabálya-
it.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  295. (250. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 17.jcs), 300.
(250. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 126. § felvételével:
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„126. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetek minisztereit, hogy a fejezeti költségvetésük ter-
hére beszerzett számítógépek, számítástechnikai berendezések részben vagy egészben ingyenes -
oktatási céllal történő - átadásáról az oktatási intézmények részére (egyedi) utasítással döntsenek.”

Indokolás: Lásd a T/5601/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

176.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új
126. § felvételével:

„126. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy a XXV.
Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-
gazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból oktatási, illetve informatikai célra közbe-
szerzés útján beszerzett vagy később beszerzendő számítógépeken számítástechnikai, távközlési
eszközöket a fejezet felügyeletét ellátó szerv által kiírt nyilvános pályázaton kiválasztott természe-
tes és jogi személyek, illetve szervezetek tulajdonába adja.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy az Informatikai,
távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból az IHM,
illetve jogelődjei által kiírt

a) SZT-IS-3 és 3/B - a köztisztviselők és közoktatásban dolgozó pedagógusok számára otthoni
számítógép használat, Internet hozzáférés támogatása és távoktatási csomag biztosítása;
b) SZT-IS-4 „Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támo-
gatása”;
c) SZT-IS-12 „Felnőttek képzésében szerepet vállaló közoktatási intézmények támogatása”;
d) SZT-IS-16 - bírák, ügyészek, valamint bírósági és ügyészségi alkalmazottak számára, az otthoni
Internet-elérhetőség technikai biztosításának támogatása és távoktatási csomag biztosítása;
e) IHM-ITP-1 eDemokrácia-önkormányzatok a világhálón;
f) IHM-ITP-3 esély a felzárkózásra (közösségi hozzáférési lehetőségek bővítésének támogatása);
g) IHM-ITP-4 eGeneráció - informatika a gyermekekért (informatikai háttér fejlesztése a gyermek-
otthonokban és az önálló védőnői szolgálatoknál az információs muveltségért);
h) IHM-ITP-5 az információs műveltség térnyeréséért (eszköz és hozzáférés biztosítása);
i) IHM-ITP-9. MultiCenter jellegű oktatási-informatikai rendszerek létesítése;
j) IHM-ITP-10 - Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program;
k) IHM-ITP-12 - Kisebbségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése;
l) IHM-ITP-14 - a kizárólagosan fogyatékosok oktatását biztosító, vagy fogyatékosok integrált ok-
tatását tervező iskolák számára informatikai eszközök beszerzésére;
m) IHM-ITP-15 - eMagyarország Pontok I.;
n) IHM-ITP-16 - eMagyarország Pontok II.;
o) IHM-ITP-19 - középiskolai multimédiás prezentációs eszközök;
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p) IHM-ITP-24 - műholdas adatszórás

című pályázat keretében használatba adott eszközöket ingyenesen a pályázat nyertesének tulajdo-
nába adja.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1988. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

177.  Béki Gabriella képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr.
Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képviselők T/5601/266. számú módosító javaslatához, a törvény-
javaslat  kiegészítését javasolja a következő új 126. § felvételével:

„126. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy (a Ma-
gyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 1 számú mellékletében
meghatározott) a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet (5. Fejezeti kezelésű elői-
rányzatok cím, 4. alcím) Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
fejezeti kezelésű előirányzatból oktatási, illetve informatikai célra közbeszerzés útján beszerzett
vagy később beszerzendő számítógépeket, számítástechnikai, távközlési eszközöket a fejezet fel-
ügyeletét ellátó szerv által kiírt nyilvános pályázaton kiválasztott természetes és jogi személyek,
illetve szervezetek tulajdonába adja.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy a XXV. Informa-
tikai és Hírközlési Minisztérium fejezet (5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. alcím) Informa-
tikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból az
IHM, illetve jogelődjei által kiírt
a) SZT-IS-3 és 3B - a köztisztviselők és közoktatásban dolgozó pedagógusok számára otthoni szá-
mítógép használat, Internet hozzáférés támogatása és távoktatási csomag biztosítása;
b) SZT-IS-4 „Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támo-
gatása;
c) SZT-IS-12 „Felnőttek képzésében szerepet vállaló közoktatási intézmények támogatása;
d) SZT-IS-16-bírák, ügyészek valamint bírósági és ügyészségi alkalmazottak számára, az otthoni
internet-elérhetőség technikai biztosításának támogatása és távoktatási csomag biztosítása;
e) IHM-ITP-1 eDemokrácia - önkormányzatok a világhálón;
f) IHM-ITP-3 esély a felzárkózásra (közösségi hozzáférési lehetőségek bővítésének támogatása);
g) IHM-ITP-4 eGeneráció - informatika a gyermekekért (informatikai háttér fejlesztése a gyermek-
otthonokban és az önálló védőnői szolgálatoknál az információs műveltségért);
h) IHM-ITP-5 az információs műveltség térnyeréséért (eszköz és hozzáférés biztosítása);
i) IHM-ITP-9. MultiCenter jellegű oktatási-informatikai rendszerek létesítése;
j) IHM-ITP-10 - Brunszvik Teréz óvodai számítógépes program;
k) IHM-ITP-12 - Kisebbségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése;
l) IHM-ITP-14 - a kizárólagosan fogyatékosok oktatását biztosító, vagy fogyatékosok integrált ok-
tatását tervező iskolák számára informatikai eszközök beszerzésére;
m) IHM-ITP-15 - eMagyarország Pontok I.;
n) IHM-ITP-16 - eMagyarország Pontok II.;
o) IHM-ITP- 19 - középiskolai multimédiás prezentációs eszközök;
p) IHM-ITP-24 - műholdas adatszórás
című pályázat keretében használatba adott eszközöket ingyenesen a pályázat nyertesének tulajdo-
nába adja.”
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Indokolás: Lásd a T/5601/1922. 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 Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

178.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 126. § felvételével:

„126. § Az Országgyűlés felhatalmazza az informatikai és hírközlési minisztert, hogy a Magyar
Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 1. számú mellékletében meg-
határozott XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzat-
ok cím, 4.  Informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcím terhére
beszerzett számítógépeket, számítástechnikai eszközöket, pályázati úton, oktatási céllal, ingyenesen
átadhassa oktatási intézmények számára.”

Indokolás: Lásd a T/5601/266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő
új 126. § felvételével:

„Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény a következőképpen módosul

126. § (1) Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény 89. §-a a következőképpen módo-
sul:

89. § (1) Ez a törvény 2001. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit - a (2) bekezdésben fog-
lalt eltéréssel - az ezen időpontot követően alapított szövetkezetre kell alkalmazni.

(2) E törvényt kell alkalmaznia hatálybalépéskor már működő, bejegyzett szövetkezetre is az alap-
szabály-módosítás cégbejegyzésének időpontjától, ha

a) a közgyűlés az alapszabályt e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja, és
b) ennek során a korábbi üzletrésztőkét a részjegytőke részeként - a tagonkénti vagyoni hozzájáru-
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lás mértékét megállapítva - mutatja ki, feltéve, hogy
c) a kívülálló üzletrész-tulajdonosok üzletrészét megvásárolta és bevonta.

(3) Azok a törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett szövetkezetek, amelyek alapszabá-
lyának a (2) bekezdés szerint történő módosítására nem kerül sor, a törvény hatálybalépésekor
irányadó rendelkezéseket az e törvény hatálybalépésétől számított ötödik naptári év végéig alkal-
mazhatják azzal az eltéréssel, hogy a szövetkezet szövetkezeti üzletrészt a törvény hatálybalépése
után nem bocsáthat ki, a már kibocsátott és tulajdonában lévő, vagy tulajdonába kerülő üzletrészt
pedig haladéktalanul köteles bevonni az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabálvok
szerint.

(4) Az a szövetkezet, amely (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig alapszabályát a (2)
bekezdésben foglaltak szerint nem módosítja, vagy gazdasági társasággá át nem alakul, jogutód
nélkül megszűnik.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2)-(3) bekezdés végrehajtásának egyes kérdéseit ren-
deletben szabályozza. A kormány a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrész felvásárlásához
kapcsolódó további intézkedéseket meghozza, és a felvásárlást 2004. december 31-ig végrehajtja.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és Gusztos Péter képviselők kapcsolódva dr.
Wekler Ferenc képviselő T/5601/1705. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat  kiegészí-
tését javasolják a következő új 126. § felvételével:

„A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételé-
vel és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi

XXIV. törvény módosítása

126. § A 2003. évi XXIV. törvény 38. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)A Kormány, a minisztériumok, országos hatáskörű szervek kötelesek az általuk 1994. január 1-
je előtt alapított, és e törvény hatálybalépésekor még alapítványi formában működő szervezetek - a
külföldi személlyel közösen alapított alapítványok kivételével - közalapítvánnyá történő átalakítá-
sát vagy közalapítvánnyal egyesítését vagy jogutód nélküli megszüntetését vagy az alapító jogainak
gyakorlására maga helyett más személy kijelölését 2003. december 31-ig kezdeményezni. A jog-
utód nélküli megszüntetés kezdeményezésére a Ptk. 74/G. § (9) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy közfeladaton az alapítvány által ellátott feladatot kell érteni.” „

Megjegyzés: A mód. javaslatot elfogadása esetén új 104. §-ként javasoljuk szerkeszteni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  83. (1861. sz. jav. - 86.§ (14) Áht.94.§ (3)) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1861. 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 egyharmada sem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 11.
cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  11  Magyar Televízió támogatása
     1  Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[7 265,7] 6 175,7 /-1090,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  182. (8. sz. jav. - 1.mell. I. 12.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/8. 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 nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

182.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12.
cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  12  Duna Televízió támogatása
     1  Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[1 279,0] 2 369,0 /+1090,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  181. (8. sz. jav. - 1.mell. I. 11.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

183.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Célelőirányzatok
     3  Modernizációs és Európai Integrációs Program
     támogatása [ 195,1] 12,5 /-182,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 30,0] 5,0 /-25,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 9,1] 1,5 /-7,6 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 156,0] 6,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  275. (562. sz. jav. - 1.mell. X. 11.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184.  Szászfalvi László és Font 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] 1 082,3 /-2,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 056,3 /-2,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  220. (188. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 11.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/188. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185.  Szászfalvi László és Font 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] 1 083,1 /-1,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 057,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  211. (177. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 2.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/177. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

186.  Szászfalvi László és Font 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] 1 075,1 /-9,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 049,1 /-9,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  213. (175. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 4.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187.  Szászfalvi László és Font 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] 1 072,1 /-12,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 046,1 /-12,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  216. (173. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 6.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/173. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

188.  Szászfalvi László és Font 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] 1 082,1 /-2,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 056,1 /-2,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  214. (174. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 5.jcs) pontjában
foglaltakkal.



- 105 -

Indokolás: Lásd a T/5601/174. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

189.  Szászfalvi László és Font 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] 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  209. (184. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc új11.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/184. 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 nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

190.  Szászfalvi László és Font 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] 1 079,9 /-5,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 053,9 /-5,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  219. (190. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 9.jcs) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/190. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191.  Szászfalvi László és Font 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] 885,0 /-200 tám./
         1  Működési költségvetés
              3  Dologi kiadások [1 059,0] 859,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  224. (226. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím új 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192.  Stipkovits Pál, Herczog Edit, dr. Tabajdi Csaba, dr. Czinege Imre és Hegyi Gyula
képviselők kapcsolódva Tóth Károly és Varju László képviselők T/5601/44. számú módosító ja-
vaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:

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  203. (1896. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 26.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1896. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193.  Szászfalvi László és Font 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] 1 079,9 /-5,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 053,9 /-5,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  212. (176. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/176. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194.  Szászfalvi László és Font 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] 1 083,1 /-1,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 057,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  218. (171. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/171. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195.  Szászfalvi László és Font 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] 1 083,1 /-1,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 057,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  217. (172. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/172. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196.  Szászfalvi László és Font 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] 1 083,4 /-1,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 057,4 /-1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  222. (186. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 13.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/186. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

197.  Dr. Mikes Éva 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] 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  208. (1240. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 2.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198.  Szászfalvi László és Font 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] 1 083,4 /-1,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 057,4 /-1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  221. (187. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 12.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/187. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199.  Láyer József 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] 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  204. (712. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/712. 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 nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek 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.
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] 1 082,9 /-2,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 059,0] 1 056,9 /-2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  210. (167. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/167. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201.  Dr. Fónagy János 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
           1  Személyi juttatások [ 28,0] 13,0 /-15,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 8,2] 3,2 /-5,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 800,0] 70,0 /-730,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  206. (1404. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc új12.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai An-
namária, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Tirts Tamás és Homa Já-
nos 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
           [3  Dologi kiadások] [ 800,0] /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  207. (308. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 4.alc 2.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/308. 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 nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

203.  Stipkovits Pál, Herczog Edit, dr. Tabajdi Csaba, dr. Czinege Imre és Hegyi Gyula
képviselők kapcsolódva Tóth Károly és Varju László képviselők T/5601/44. számú módosító ja-
vaslatához, 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 [1 894,0] 2 044,0 /+150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 835,0] 1 985,0 /+150,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
26  Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése [1 744,0] 1 894,0 tám.
     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 685,0] 1 835,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  192. (1896. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1896. 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 egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

204.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     1  Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
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        Közalapítvány támogatása [ 500,0] 1 000,0 /+500,0 tám./
      1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 1 000,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  199. (712. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/712. 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 nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205.  Az Emberi jogi bizottság 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] 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  274. (1785. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs 1.jc) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1785. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
     12  Sajóvárkonyi ÁMK Fejlesztéséért Alapítvány 750,0 /+750,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 /+750,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  201. (1404. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207.  Varga Mihály, Halász János, Kiss Attila, Cserna Gábor, Vígh Ilona, Szalai An-
namária, Erdős Norbert, dr. Isépy Tamás, dr. Martonosi György, Tirts Tamás és Homa Já-
nos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 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] 1 400,0 /+800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 1 400,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  202. (308. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 8.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/308. 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 nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 4. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
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     2  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és
         egyéb beruházások [ 600,0] 1 000,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 1 000,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  197. (1240. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

209.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Egyházak támogatása
     11  Békéscsabai Szlovák Kultúra Háza 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  189. (184. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/184. 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 nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

210.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 34,3] 36,4 /+2,1 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 34,3] 36,4 /+2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  200. (167. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/167. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

211.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     2  Görög Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,2 /+1,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,3] 35,2 /+1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  185. (177. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/177. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 84,4] 89,5 /+5,1 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 84,4] 89,5 /+5,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  193. (176. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/176. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

213.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata[ 165,6] 175,5 /+9,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 165,6] 175,5 /+9,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  186. (175. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/175. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

214.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
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     5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 48,3] 51,2 /+2,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,3] 51,2 /+2,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  188. (174. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/174. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

215.  Farkas Flórián 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] 230,0 /+15,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,9] 230,0 /+15,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  223. (551. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/551. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

216.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok



- 119 -

    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     6  Országos Cigány Önkormányzat [ 214,9] 227,8 /+12,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,9] 227,8 /+12,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  187. (173. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/173. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     7  Lengyel Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,2 /+1,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,3] 35,2 /+1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  195. (172. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/172. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     8  Örmény Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,2 /+1,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,3] 35,2 /+1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  194. (171. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/171. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     9  Szlovák Országos Önkormányzat [ 85,1] 90,2 /+5,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 85,1] 90,2 /+5,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  190. (190. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/190. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     11  Szerb Országos Önkormányzat [ 45,3] 48,0 /+2,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,3] 48,0 /+2,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  184. (188. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/188. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

221.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     12  Ruszin Országos Önkormányzat [ 27,2] 28,8 /+1,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 27,2] 28,8 /+1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  198. (187. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/187. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

222.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím 5. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
     13  Ukrán Országos Önkormányzat [ 27,2] 28,8 /+1,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 27,2] 28,8 /+1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  196. (186. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/186. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

223.  Farkas Flórián 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] 299,5 /-15,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 314,6] 299,5 /-15,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  215. (551. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 5.alc 6.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/551. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

224.  Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
fejezet 7. cím kiegészítését javasolják a következő új 7. alcím felvételével:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium támogatása 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  191. (226. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 7.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

225.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       3  Vidék[i térségek] fejlesztés[e] 906,2 tám.

Indokolás: Lásd a T/5601/851. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      2  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
       3  [Vidéki t]Térségek fejlesztése 906,2 tám.

Indokolás: Lásd a T/5601/852. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227.  Stipkovits Pál képviselő kapcsolódva dr. Tabajdi Csaba képviselő T/5601/142. szá-
mú módosító javaslatához, 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] 3 000,0 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 698,0] 1 198,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk (a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  248. (1895. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új23.jc),
249. (1895. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új24.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

228.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  263. (623. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  257. (628. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

230.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 600,0 /+600,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 /+600,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  273. (618. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

231.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  267. (621. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

232.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  266. (637. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

233.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  259. (624. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

234.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  254. (629. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

235.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  270. (620. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

236.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 900,0 /+900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 /+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  260. (625. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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



- 129 -

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

237.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       16  Mosoni-Duna rehabilitáció 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  265. (622. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

238.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 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  262. (639. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
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- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

239.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 250,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  261. (627. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

240.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 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  255. (630. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

241.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 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  258. (634. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 350,0 /+350,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  271. (633. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

243.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 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  268. (635. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

244.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 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  256. (631. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
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- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

245.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 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  272. (619. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

246.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz rehabilitációs feladatok 450,0 /+450,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 /+450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  264. (636. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. al-
cím 29. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       17  Szigetköz 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  269. (632. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 4.alc 1.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

248.  Stipkovits Pál képviselő kapcsolódva dr. Tabajdi Csaba képviselő T/5601/142. szá-
mú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 29.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       23  Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos
             feladatok 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  227. (1895. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs 12.jc),
249. (1895. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új24.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

249.  Stipkovits Pál képviselő kapcsolódva dr. Tabajdi Csaba képviselő T/5601/142. szá-
mú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3. alcím 29.
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      29  Célelőirányzatok
       24  Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése
         Mosonmagyaróvár belterületi rendezése 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  227. (1895. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs 12.jc),
248. (1895. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új23.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 30. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      30  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
       3  Egyéb területfejlesztési intézmények működési
           kiadásai [ 41,5] 20,0 /-21,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 41,5] 20,0 /-21,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  253. (1289. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs új5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

251.  Dr. Gruber Attila 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 [ 685,0] 385,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 685,0] 385,0 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  EU Kommunikációs Közalapítvány [ 800,0] 685,0 tám.
   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 800,0] 685,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  252. (982. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs új5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/982. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

252.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 31. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       5  Balatoni Fejlesztési Tanács működésének
          támogatása 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  251. (982. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 31.jcs 2.jc) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/982. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi 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.

253.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 3.
alcím 31. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    3  Fejezeti kezelésű előirányzatok
      31  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
       5  Balatoni Fejlesztési Tanács működésének
          támogatása 21,5 /+21,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,5 /+21,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  250. (1289. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 30.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

"
"254.  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 [22 522,6] 22 422,6 /-100,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 840,3 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  234. (629. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

255.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 372,6 /-150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 790,3 /-150,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  240. (630. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági 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.
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256.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 472,6 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 890,3 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  244. (631. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

257.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 122,6 /-400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 540,3 /-400,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  229. (628. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

258.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 222,6 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 640,3 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  241. (634. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

259.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 21 822,6 /-700,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 240,3 /-700,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
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3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  233. (624. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

260.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 21 622,6 /-900,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 040,3 /-900,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  236. (625. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

261.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 272,6 /-250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 690,3 /-250,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  239. (627. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

262.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 022,6 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 440,3 /-500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  238. (639. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

263.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 21 722,6 /-800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 140,3 /-800,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  228. (623. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

264.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 072,6 /-450,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 490,3 /-450,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  246. (636. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

265.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 022,6 /-500,0 tám./
    1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 22 522,6 tám.
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 440,3 /-500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  237. (622. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

266.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 21 522,6 /-1000,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 11 940,3 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  232. (637. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

267.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 222,6 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 640,3 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  231. (621. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági 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.
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268.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 322,6 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 740,3 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  243. (635. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

269.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 122,6 /-400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 540,3 /-400,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  247. (632. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

270.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 322,6 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 740,3 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  235. (620. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

271.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 172,6 /-350,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 590,3 /-350,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
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3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  242. (633. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

272.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 22 422,6 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 840,3 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  245. (619. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új17.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

273.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 8. cím 4. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  8  EU integráció
    4  Támogatási célprogram
     1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [22 522,6] 21 922,6 /-600,0 tám./



- 149 -

        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 940,3] 12 340,3 /-600,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat [13 810,9] 22 522,6 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 191,1] 12 940,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  230. (618. sz. jav. - 1.mell. X. 8.cím 3.alc 29.jcs új16.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

274.  Az Emberi jogi bizottság 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 módosító javaslat összefügg az ajánlás  205. (1785. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 3.alc 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1785. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

275.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 2.
alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
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    2  Információs Hivatal [7 769,3] 7 951,9 /+182,6 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 245,7] 428,3 /+182,6 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Információs Hivatal [7 880,7] 7 769,3 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  183. (562. sz. jav. - 1.mell. X. 7.cím 2.alc 3.jcs) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

276.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím mó-
dosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 351,3] 4 851,3 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 65,0 bev.
           3  Dologi kiadások [1 972,9] 1 472,9 /-500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 527,2] 5 351,3 tám.
3  Dologi kiadások [2 051,0] 1 972,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  285. (1081. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új 69jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1081. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

277.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 20. al-
cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Rendőrség
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 124,5] 3 131,6 /+7,1 tám./
        1  Működési költségvetés 92,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 430,0] 437,1 /+7,1 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
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20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 012,9] 3 124,5 tám.
3  Dologi kiadások [ 318,4] 430,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  284. (868. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 63.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

278.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font
Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 905,2] 10 705,2 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés 400,7 bev.
           3  Dologi kiadások [2 115,6] 1 915,6 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[11 061,5] 10 905,2 tám.
3  Dologi kiadások [2 271,9] 2 115,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  287. (214. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

279.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Font Sándor képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 905,2] 10 765,2 /-140,0 tám./

        1  Működési költségvetés 400,7 bev.
           3  Dologi kiadások [2 115,6] 1 975,6 /-140,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
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7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[11 061,5] 10 905,2 tám.
3  Dologi kiadások [2 271,9] 2 115,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  286. (216. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

280.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font
Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 905,2] 10 805,2 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés 400,7 bev.
           3  Dologi kiadások [2 115,6] 2 015,6 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[11 061,5] 10 905,2 tám.
3  Dologi kiadások [2 271,9] 2 115,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  282. (215. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 7.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

281.  Dr. Gál Zoltán képviselő kapcsolódva dr. Gál Zoltán és dr. Világosi Gábor képvi-
selők T/5601/85. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet
13. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  13  BM Központi Kórház és intézményei [1 247,9] 1 259,9 /+12,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 45,0] 57,0 /+12,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
13  BM Központi Kórház és intézményei [1 265,8] 1 247,9 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  283. (1795. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 52.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1795. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

282.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font
Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 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./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 80,0] 180,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  280. (215. sz. jav. - 1.mell. XI. 7.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

283.  Dr. Gál Zoltán képviselő kapcsolódva dr. Gál Zoltán és dr. Világosi Gábor képvi-
selők T/5601/85. számú módosító javaslatához, 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
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          vezetőképzés működési feltételei [1 240,0] 1 228,0 /-12,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 90,0] 78,0 /-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  281. (1795. sz. jav. - 1.mell. XI. 13.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1795. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

284.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím 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] 17,9 /-7,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 17,9 /-7,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  277. (868. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

285.  Endre Sándor 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 Tanyavédelmi program Bács-Kiskun megyében 500,0 /+500,0 tám./
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          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  276. (1081. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1081. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

286.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Font Sándor képvise-
lők 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] 900,0 /+140,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 760,0] 900,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  279. (216. sz. jav. - 1.mell. XI. 7.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

287.  Sisák Imre János, dr. Csáky András, Ékes József, dr. Gémesi György és Font
Sándor 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] 960,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 760,0] 960,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  278. (214. sz. jav. - 1.mell. XI. 7.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

288.  Pásztohy András, Kárpáti Zsuzsa és dr. Havas Szófia képviselők kapcsolódva Sza-
bó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők T/5601/89. számú mó-
dosító javaslatához, 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 [4 400,0] 3 400,0 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
19  Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás
  kiegészítésének támogatása [9 400,0] 4 400,0 kiad.

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  289. (1917. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új 24jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1917. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

289.  Pásztohy András, Kárpáti Zsuzsa és dr. Havas Szófia képviselők kapcsolódva Sza-
bó Lajos, Jauernik István, Göndör István és dr. Katona Béla képviselők T/5601/89. számú mó-
dosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését
javasolják a következő új 24. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  23  Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
    2  Központosított előirányzatok
      24 HACCP minőségbiztosítási rendszer
           teljesítésének 1 000,0 /+1000,0 kiad./
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Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is ki kell egészíteni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  288. (1917. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 19.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1917. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

290.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh Jó-
zsef, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári
Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII.fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [4 901,5] 5 683,9 /+782,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 823,2] 3 025,7 /+202,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 925,7] 993,2 /+67,5 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 772,4] 1 022,4 /+250,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 380,2] 642,6 /+262,4 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [5 222,1] 4 901,5 tám.
1  Személyi juttatások [3 010,2] 2 823,2 kiad.
2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 985,5] 925,7 kiad.
3  Dologi kiadások [ 846,2] 772,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  293. (436. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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291.  Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10.
cím 2. alcím 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] 687,0 /+674,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,3] 687,0 /+674,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  298. (1070. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1070. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

292.  Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10.
cím 2. alcím 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] 687,0 /+674,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,3] 687,0 /+674,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  297. (1747. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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293.  Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Végh László, Balogh Jó-
zsef, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Fehérvári
Tamás, Vincze László, Tóth Imre és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     [12  Magyar Agrárkamara közfeladatainak
            finanszírozása] [ 782,4] /-782,4 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 782,4] /-782,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  290. (436. sz. jav. - 1.mell. XII. 5.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294.  Dr. Géczi József Alajos 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] 382,4 /-400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 782,4] 382,4 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  301. (209. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím új15.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

295.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
     17  Suli tej program [ 800,0] 2 500,0 /+1700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 800,0] 2 500,0 /+1700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  174. (250. sz. jav. - új126.§), 300. (250. sz. jav. - 1.mell.

XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

296.  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 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  299. (626. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/626. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297.  Dr. Czira Szabolcs 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] 5 675,3 /-674,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 350,0] 5 675,3 /-674,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  292. (1747. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

298.  Dr. Czira Szabolcs 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] 5 675,3 /-674,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 350,0] 5 675,3 /-674,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  291. (1070. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 6.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1070. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

299.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5.
alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Nemzeti támogatások
      2  Költségvetésből működő támogatások
       1  Fejlesztési típusú támogatások [23 286,0] 18 286,0 /-5000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [23 286,0] 18 286,0 /-5000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Fejlesztési típusú támogatások [25 500,0] 23 286,0 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [25 500,0] 23 286,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  296. (626. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc új1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/626. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

300.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. jog-
cím 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] 103 800,0 /-1700,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[105 500,0] 103 800,0 /-1700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  174. (250. sz. jav. - új126.§), 295. (250. sz. jav. - 1.mell.

XII. 10.cím 2.alc 17.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

301.  Dr. Géczi József Alajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.fejezet
10. cím kiegészítését javasolja a következő új 15. alcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    15  Vidékfejlesztési menedzserhálózat fenntartásának
           finanszírozása 400,0 /+400,0 tám./
     1  Vidékfejlesztés feladatai
           1  Vidéki alapszolgáltatások
              1  Működési költségvetés 100,0 /+100,0 kiad./
             2  Felhalmozási költségvetés 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A kiadási előirányzatokat a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően kell meghatá-
rozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  294. (209. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 12.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

302.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Körömi Attila és Dobó László 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] 12 023,0 /+652,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [5 011,0] 5 512,1 /+501,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 514,6] 1 666,1 /+151,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  343. (531. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.



- 164 -

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

303.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó 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 [11 209,7] 10 909,7 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 401,3] 2 101,3 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [11 370,4] 11 209,7 tám.
3  Dologi kiadások [2 562,0] 2 401,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  330. (68. sz. jav. - 1.mell. XIII. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

304.  Dr. Simicskó István, Körömi Attila és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    2  HM hivatalai [4 234,8] 4 511,6 /+276,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [2 171,1] 2 388,2 /+217,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 597,4] 657,1 /+59,7 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  HM hivatalai [4 295,5] 4 234,8 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  348. (532. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
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ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

305.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 695,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 35 124,2 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  356. (76. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 37.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

306.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 53 745,1 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 34 174,2 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
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3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  324. (70. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

307.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 53 945,1 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 34 374,2 /-800,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  328. (69. sz. jav. - 1.mell. XIII. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
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    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 545,1 /-200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 34 974,2 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  326. (71. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

309.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 245,1 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 34 674,2 /-500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  332. (72. sz. jav. - 1.mell. XIII. 6.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

310.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
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melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 645,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 35 074,2 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  357. (75. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 37.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

311.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 53 745,1 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 34 174,2 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  335. (74. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 1.alc 5.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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312.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 695,1 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 35 124,2 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  337. (78. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 675,1 /-70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 35 104,2 /-70,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  354. (81. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 36.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
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- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 645,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 35 074,2 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  355. (80. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 36.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

315.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 53 945,1 /-800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 34 374,2 /-800,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  323. (79. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

316.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Szabó Ferenc, Körömi Attila és dr. Simon
Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását
javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 55 555,8 /+810,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [6 492,9] 7 142,2 /+649,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 614,1] 1 775,5 /+161,4 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  345. (530. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

317.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  1  Honvédelmi Minisztérium
    3  HM háttérintézményei [54 745,1] 54 645,1 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [35 174,2] 35 074,2 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  HM háttérintézményei [55 539,9] 54 745,1 tám.
3  Dologi kiadások [35 959,0] 35 174,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  338. (77. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

318.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és dr. Simon Miklós 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 [121 925,6] 125 160,1 /+3234,52 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [25 037,7] 27 541,5 /+2503,77 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [7 307,5] 8 038,3 /+730,75 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [123 673,3] 121 925,6 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  350. (538. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [39 538,4] 41 541,2 /+2002,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [3 423,7] 5 426,5 /+2002,8 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [40 105,1] 39 538,4 tám.
3  Dologi kiadások [3 990,4] 3 423,7 kiad.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  321. (73. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 3.alc), 347. (73. sz.

jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

320.  Dr. Simicskó István, Szabó Ferenc és Körömi Attila képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [39 538,4] 43 159,5 /+3621,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [27 797,5] 30 595,0 /+2797,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [8 236,3] 9 059,9 /+823,6 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [40 105,1] 39 538,4 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  346. (526. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

321.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    3  Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai[27 433,4] 30 433,4 /+3000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [4 444,3] 7 444,3 /+3000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
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3  Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai[27 826,6] 27 433,4 tám.
3  Dologi kiadások [4 837,5] 4 444,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  319. (73. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 2.alc), 347. (73. sz.

jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

322.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó László képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  2  Magyar Honvédség
    3  Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi
         csapatai [27 433,4] 29 724,3 /+2290,86 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [17 485,9] 19 234,5 /+1748,59 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 422,7] 5 965,0 /+542,27 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai[27 826,6] 27 433,4 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  344. (541. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

323.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Katonai Felderítő Hivatal [8 545,8] 9 345,8 /+800,0 tám./



- 175 -

        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 95,5] 895,5 /+800,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Katonai Felderítő Hivatal [8 668,3] 8 545,8 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  315. (79. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

324.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Katonai Felderítő Hivatal [8 545,8] 9 545,8 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [2 887,4] 3 887,4 /+1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Katonai Felderítő Hivatal [8 668,3] 8 545,8 tám.
3  Dologi kiadások [3 009,9] 2 887,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  306. (70. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

325.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Körömi Attila, Szabó Ferenc, dr. Simon
Miklós, Dobó László és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fe-



- 176 -

jezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    1  Katonai Felderítő Hivatal [8 545,8] 12 545,8 /+4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [4 452,1] 6 952,1 /+2500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 091,7] 1 591,7 /+500,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [2 887,4] 3 877,4 /+990,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 11,7] 21,7 /+10,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Katonai Felderítő Hivatal [8 668,3] 8 545,8 tám.
3  Dologi kiadások [3 009,9] 2 887,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  339. (533. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 361,3] 2 561,3 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 209,1] 409,1 /+200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 395,1] 2 361,3 tám.
3  Dologi kiadások [ 242,9] 209,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  308. (71. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
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- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

327.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Körömi Attila, Szabó Ferenc, Dobó László,
Ágota Gábor és dr. Simon Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet
3. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
    2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 361,3] 2 761,3 /+400,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [1 575,1] 1 775,1 /+200,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 490,7] 590,7 /+100,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 209,1] 299,1 /+90,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 6,3] 16,3 /+10,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 395,1] 2 361,3 tám.
3  Dologi kiadások [ 242,9] 209,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  341. (534. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

328.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 003,5] 7 803,5 /+800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 438,6] 2 238,6 /+800,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 103,9] 7 003,5 tám.
3  Dologi kiadások [1 539,0] 1 438,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  307. (69. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

329.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós, Szabó Ferenc és Ágota Gábor képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 003,5] 7 517,7 /+514,24 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 982,9] 4 381,2 /+398,29 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 159,5] 1 275,5 /+115,95 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 103,9] 7 003,5 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  353. (536. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

330.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 003,5] 7 303,5 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [1 438,6] 1 738,6 /+300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [7 103,9] 7 003,5 tám.
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3  Dologi kiadások [1 539,0] 1 438,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  303. (68. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

331.  Dr. Simicskó István, Ágota Gábor és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XIII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  5  Katonai Ügyészségek [1 105,3] 1 211,1 /+105,82 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 810,7] 891,8 /+81,07 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 247,5] 272,3 /+24,75 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
5  Katonai Ügyészségek [1 121,1] 1 105,3 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  352. (537. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

332.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  6  MH Egészségügyi intézetek [4 950,6] 5 450,6 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés 4 947,6 bev.
           3  Dologi kiadások [2 496,4] 2 996,4 /+500,0 kiad./
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Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
6  MH Egészségügyi intézetek [5 021,6] 4 950,6 tám.
3  Dologi kiadások [2 567,4] 2 496,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  309. (72. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

333.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, dr. Simon Miklós és Körömi Attila képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  6  MH Egészségügyi intézetek [4 950,6] 5 688,5 /+737,9 tám./
        1  Működési költségvetés 4 947,6 bev.
           1  Személyi juttatások [5 627,9] 6 190,7 /+562,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 751,4] 1 926,5 /+175,1 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
6  MH Egészségügyi intézetek [5 021,6] 4 950,6 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  349. (529. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

334.  Dr. Simicskó István, Szabó Ferenc, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  7  Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal [ 258,4] 275,8 /+17,4 tám./
        1  Működési költségvetés
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           1  Személyi juttatások [ 133,1] 146,4 /+13,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 40,6] 44,7 /+4,1 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
7  Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal [ 262,1] 258,4 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  351. (535. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

335.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 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] 7 700,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           5  Lakástámogatás [2 500,0] 3 500,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  311. (74. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

336.  Dr. Simicskó István, Szabó Ferenc, Ágota Gábor, Körömi Attila és Nyitray And-
rás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
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     3  Társadalmi szervek támogatása [ 24,0] 50,0 /+26,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 24,0] 50,0 /+26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  342. (539. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

337.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet 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] 74,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 24,0] 74,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  312. (78. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

338.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet 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] 124,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 24,0] 124,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  317. (77. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

339.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Körömi Attila, Szabó Ferenc, dr. Simon
Miklós, Dobó László és Ágota Gábor 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] 16 000,0 /-4000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás [5 002,8] 1 002,8 /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  325. (533. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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340.  Dr. Simicskó István, Nyitray András és Körömi 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] 14 371,1 /-5629,0 tám./
        1  Működési költségvetés
         1  Személyi juttatások [3 787,5] 2 478,0 /-1309,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 037,4 /-175,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 3 621,1 /-2519,6 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [3 856,5] 3 234,5 /-622,0 kiad./
           2  Felújítás [5 002,8] 4 000,0 /-1002,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  358. (527. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc új38.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

341.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Körömi Attila, Szabó Ferenc, Dobó László,
Ágota Gábor és dr. Simon 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
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 487,5 /-300,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 112,5 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  327. (534. sz. jav. - 1.mell. XIII. 3.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

342.  Dr. Simicskó István, Szabó Ferenc, Ágota Gábor, Körömi Attila és Nyitray And-
rás 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] 19 974,0 /-26,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [3 856,5] 3 830,5 /-26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  336. (539. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 3.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

343.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Körömi Attila és Dobó 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] 19 347,4 /-652,6 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 286,4 /-501,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 061,0 /-151,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  302. (531. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

344.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó 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] 17 709,1 /-2290,86 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 3 849,8 /-2290,86 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  322. (541. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

345.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Szabó Ferenc, Körömi Attila és dr. Simon
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] 19 189,3 /-810,7 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 138,2 /-649,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 051,1 /-161,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  316. (530. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

346.  Dr. Simicskó István, Szabó Ferenc és Körömi 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] 16 378,9 /-3621,1 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [6 140,7] 2 519,6 /-3621,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  320. (526. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

347.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó 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] 14 997,2 /-5002,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           [2  Felújítás] [5 002,8] /-5002,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  319. (73. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 2.alc), 321. (73. sz.

jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.



- 188 -

Indokolás: Lásd a T/5601/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

348.  Dr. Simicskó István, Körömi Attila és Dobó 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] 19 723,2 /-276,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 570,4 /-217,1 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 152,8 /-59,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  304. (532. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

349.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, dr. Simon Miklós és Körömi Attila képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     34  Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek
         megvalósítása [20 000,0] 19 262,1 /-737,9 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 224,7 /-562,8 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 037,4 /-175,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  333. (529. sz. jav. - 1.mell. XIII. 6.cím) pontjában fog-
laltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és dr. Simon 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] 16 765,5 /-3234,52 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [3 856,5] 622,0 /-3234,52 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  318. (538. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

351.  Dr. Simicskó István, Szabó Ferenc, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor 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 célkituzéseinek
     megvalósítása [20 000,0] 19 982,6 /-17,4 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 774,2 /-13,3 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 208,4 /-4,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  334. (535. sz. jav. - 1.mell. XIII. 7.cím) pontjában fog-
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laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

352.  Dr. Simicskó István, Ágota Gábor és Dobó 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] 19 894,2 /-105,82 tám./
                      1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 706,4 /-81,07 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 187,8 /-24,75 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  331. (537. sz. jav. - 1.mell. XIII. 5.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós, Szabó Ferenc és Ágota Gábor 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] 19 485,8 /-514,24 tám./
                 1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [3 787,5] 3 389,2 /-398,29 kiad./
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 212,5] 1 096,6 /-115,95 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  329. (536. sz. jav. - 1.mell. XIII. 4.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

354.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     36  MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott
          feladatok támogatása [ 30,0] 100,0 /+70,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,0] 100,0 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  313. (81. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

355.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     36  MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott
          feladatok támogatása [ 30,0] 130,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,0] 130,0 /+100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  314. (80. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

356.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 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  305. (76. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

357.  Csampa Zsolt, Karsai Péter és Pettkó András képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XIII. fejezet 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] 318,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 218,0] 318,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  310. (75. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában
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foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

358.  Dr. Simicskó István, Nyitray András és Körömi Attila képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 38. jog-
cím-csoport felvételével:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     38  A laktanya rekonstrukciós program felgyorsítása 5 628,9 /+5629,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 628,9 /+5629,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  340. (527. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 34.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

359.  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 [5 359,3] 5 239,3 /-120,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 640,0] 1 520,0 /-120,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 359,3 tám.
3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 640,0 kiad.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  470. (1427. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360.  Parragh Dénes és Mádi 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 [5 359,3] 5 109,3 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés 532,1 bev.
           3  Dologi kiadások [1 640,0] 1 390,0 /-250,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 678,0] 5 359,3 tám.
3  Dologi kiadások [1 696,9] 1 640,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  365. (1508. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 19jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

361.  Dr. Szájer József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 9. cím
módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 218,3] 1 168,3 /-50,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 864,3] 814,3 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 218,3 tám.
3  Dologi kiadások [ 881,4] 864,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  369. (1032. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

362.  Szalay Ferenc, Balla György és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 218,3] 1 144,3 /-74,0 tám./
        1  Működési költségvetés 1 118,2 bev.
           3  Dologi kiadások [ 864,3] 790,3 /-74,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
9  Magyar Geológiai Szolgálat [1 265,1] 1 218,3 tám.
3  Dologi kiadások [ 881,4] 864,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  481. (1959. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1959. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
       1  Kombinált fuvarozás fejlesztése [ 70,0] 500,0 /+430,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 70,0] 500,0 /+430,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  448. (1319. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

364.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
       4  Kikötők fejlesztése [ 664,3] 964,3 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 664,3] 964,3 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  438. (1317. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365.  Parragh Dénes és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       19 Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása 250,0 /+250,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
          4  Kormányzati beruházás 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  360. (1508. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

366.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     26 Monostorapáti település zsák jellegének
          megszűntetése 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  449. (1412. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

367.  Szijjártó Péter és dr. Nyitrai Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport felvételé-
vel:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      35 Gyöngyös-Nagyréde összekötő és kerékpárút
          megépítése 400,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  443. (1438. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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368.  Dobó László 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  Temesi vasúti összeköttetés I. ütem 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  446. (779. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

369.  Dr. Szájer József 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  Sopronon áthaladó vasútvonalak süllyesztésének, zaj- és
     rezgésvédő rendszereinek műszaki előkészítése 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  361. (1032. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

370.  Dobó László 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
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     35  Szegedi Repülőtér fejlesztése 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  447. (780. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Rendészeti bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

371.  Dobó László 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  Északi Tisza híd építése 8 000,0 /+8000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 8 000,0 /+8000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  450. (782. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/782. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

372.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis
Róbert, Arnóth Sándor, Láyer József, dr. Tiba István, dr. Vitányi István és Pálfi István kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják
a következő új 38. jogcím-csoport felvételével:



- 200 -

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     38  4-es számú fő út Debrecen-Hajdúszoboszló közötti
          szakaszának 2x2 sávossá bővítése 4 800,0 /+4800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 4 800,0 /+4800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  432. (761. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [2 250,0] 13 250,0 /+11000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 850,0] 12 850,0 /+11000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [3 050,0] 2 250,0 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 650,0] 1 850,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  451. (1325. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

374.  Göndör István képviselő kapcsolódva Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy
Sándor képviselők T/5601/1564. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
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     1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 275,9] 11 505,9 /-770,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 4 698,2 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 280,0] 11 510,0 /-770,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 775,9] 12 275,9 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 780,0] 12 280,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  479. (1977. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

375.  Göndör István képviselő kapcsolódva Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy
Sándor képviselők T/5601/1564. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    3  Vállalkozási célelőirányzatok
     1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 275,9] 11 605,9 /-670,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 4 698,2 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 280,0] 11 610,0 /-670,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [12 775,9] 12 275,9 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [12 780,0] 12 280,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  480. (1978. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

376.  Dr. Szabó Erika 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 [13 873,0] 14 373,0 /+500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[10 300,5] 10 800,5 /+500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Turisztikai célelőirányzat [14 222,5] 13 873,0 tám.
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 650,0] 10 300,5 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  435. (705. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

377.  Balsay István és dr. Gógl Árpád 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 [86 482,8] 106 482,8 /+20000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 200,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[32 683,0] 52 683,0 /+20000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  445. (1464. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

378.  Dr. Simicskó István 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 [86 482,8] 86 182,8 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 40 396,0 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  465. (769. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)
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pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

379.  Dr. Simicskó István 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 [86 482,8] 85 982,8 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [40 696,0] 40 196,0 /-500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  482. (770. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 182,8 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 503,8 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
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3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  405. (641. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

381.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 182,8 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 503,8 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  406. (644. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 282,8 /-200,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 603,8 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  407. (662. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/662. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

383.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 282,8 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 603,8 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  408. (663. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

384.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     1  Útfenntartás és fejlesztés [86 482,8] 86 382,8 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 703,8 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  409. (664. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

385.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 382,8 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 703,8 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  410. (665. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/665. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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386.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  411. (666. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

387.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 382,8 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 703,8 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  412. (667. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/667. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

388.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  413. (668. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 382,8 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 703,8 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  414. (669. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/669. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 282,8 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 603,8 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  415. (670. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

391.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 382,8 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 703,8 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
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3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  416. (671. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

392.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 282,8 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 603,8 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  417. (1201. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

393.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./
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Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  418. (1202. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

394.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  419. (1203. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

395.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
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1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  420. (1204. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 282,8 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 603,8 /-200,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  421. (1205. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

397.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 83 682,8 /-2800,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 11 003,8 /-2800,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
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3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  422. (1188. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

398.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 85 482,8 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 12 803,8 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  423. (1189. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

399.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 85 982,8 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 303,8 /-500,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  424. (1200. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.



- 214 -

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

400.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  425. (1195. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

401.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  426. (1196. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

402.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 382,8 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 703,8 /-100,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  427. (1197. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

403.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  428. (1198. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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404.  Dr. Pap János 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 [86 482,8] 86 432,8 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 803,8] 13 753,8 /-50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Útfenntartás és fejlesztés [87 482,8] 86 482,8 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 803,8] 13 803,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  429. (1199. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

405.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím 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  380. (641. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

406.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:
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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  381. (644. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Ásványráró, út felújítás 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  382. (662. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/662. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM



- 218 -

  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Hegyeshalom, út felújítás 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  383. (663. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

409.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Hédervár, út felújítás 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  384. (664. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

410.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Halászi, út felújítás 100,0 /+100,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  385. (665. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/665. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

411.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Feketeerdő, út felújítás 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  386. (666. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

412.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Dunasziget, út felújítás 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  387. (667. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/667. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

413.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Dunaremete, út felújítás 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  388. (668. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

414.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Dunakiliti, út felújítás 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  389. (669. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/669. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

415.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Darnózseli, út felújítás 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  390. (670. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

416.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Bezenye, út felújítás 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  391. (671. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

417.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Máriakálnok, út felújítás 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  392. (1201. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

418.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Lipót, út felújítás 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  393. (1202. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

419.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
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alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Levél, út felújítás 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  394. (1203. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

420.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Károlyháza, út felújítás 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  395. (1204. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

421.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Kimle, út felújítás 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  396. (1205. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

422.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2 M 1 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  397. (1188. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

423.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Mosonmagyaróvárt elkerülő útszakasz építése
          I. ütem 1 000,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  398. (1189. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím 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, út felújítás 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  399. (1200. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

425.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Kisbodak, út felújítás 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  400. (1195. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Újrónafő, útfelújítás 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  401. (1196. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

427.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
    2  Rajka útfelújítás 100,0 /+100,0 tám./
        2  Fehalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  402. (1197. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

428.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Püski útfelújítás 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  403. (1198. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

429.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
     2  Mosonszolnok útfelújítás 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  404. (1199. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

430.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
      3 Gyula-Sarkad-Gyente-Zsadány közötti 4219-es közút
        felújítása 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  433. (988. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/988. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

431.  Dr. Bartha 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] 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  471. (930. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/930. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis
Róbert, Arnóth Sándor, Láyer József, dr. Tiba István, dr. Vitányi István és Pálfi István kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat
     1  Energiagazdálkodás [34 829,0] 30 029,0 /-4800,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 30 029,0 /-4800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  372. (761. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új38.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

433.  Tóth Imre 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  430. (988. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/988. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

434.  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] 32 929,0 /-1900,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 32 929,0 /-1900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  483. (951. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új9 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/951. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

435.  Dr. Szabó Erika 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] 34 329,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 329,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  376. (705. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 2.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

436.  Szijjártó Péter, dr. Nyitrai Zsolt és dr. Bagó 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] 34 579,0 /-250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 579,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  461. (1318. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

437.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím
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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./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  474. (1014. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

438.  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] 34 529,0 /-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  364. (1317. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

439.  Dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 32 829,0 /-2000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 32 829,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  484. (950. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új10 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/950. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

440.  Dr. Áder 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./
        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  467. (1302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

441.  Domokos László, Babák Mihály, Vígh Ilona, Erdős Norbert, Tóth Imre, Végh
László és dr. Dancsó József 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] 9 829,0 /-25000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 9 829,0 /-25000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  476. (1695. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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442.  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] 34 329,0 /-500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 329,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  486. (781. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím új 39.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

443.  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] 34 429,0 /-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  367. (1438. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 35jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444.  Domokos László, Babák Mihály, Vígh Ilona, Erdős Norbert és Tóth Imre képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  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  475. (1694. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

445.  Balsay István és dr. Gógl Árpád 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  377. (1464. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

446.  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] 33 329,0 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 329,0 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  368. (779. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.



- 235 -

Indokolás: Lásd a T/5601/779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

447.  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] 33 329,0 /-1500,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 33 329,0 /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  370. (780. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

448.  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] 34 399,0 /-430,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 34 399,0 /-430,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  363. (1319. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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449.  Márton 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] 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  366. (1412. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új 26 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

450.  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] 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  371. (782. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/782. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

451.  Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos 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] 23 829,0 /-11000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 23 829,0 /-11000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  373. (1325. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

452.  Pogácsás Tibor 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./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  469. (1285. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

453.  Dr. Bagó Zoltán 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] 31 686,5 /-3142,5 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[34 829,0] 31 686,5 /-3142,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  463. (601. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

454.  Ivanics Ferenc 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] 26,2 /-120,0 kiad./

[ 146,2] 26,2 /-120,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  468. (1430. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új 8jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

455.  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] 46,2 /-100,0 kiad./

[ 146,2] 46,2 /-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  485. (943. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új12 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/943. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456.  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] 46,2 /-100,0 kiad./

[ 146,2] 46,2 /-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  466. (952. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/952. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

457.  Molnár László és Farkas Imre képviselők kapcsolódva Tóth Károly és Varju
László képviselők T/5601/43. számú módosító javaslatához, 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] 186 900,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 206 900,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  478. (1828. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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458.  Kozma Péter és Tóth András 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] 186 950,0 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 206 950,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  472. (955. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/955. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

459.  Kozma Péter és Tóth András 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] 186 900,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 206 900,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  464. (954. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 7.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/954. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

460.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     1  Gyorsforgalmi úthálózat program [187 000,0] 186 950,0 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 20 000,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 000,0] 206 950,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  473. (956. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/956. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

461.  Szijjártó Péter, dr. Nyitrai Zsolt és dr. Bagó Zoltán 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] 1 000,0 /+250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 750,0] 1 000,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  436. (1318. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

462.  Dr. Gál Zoltán képviselő kapcsolódva Tóth Károly és Varju László képviselők
T/5601/42. számú módosító javaslatához, 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] 6 117,5 /-440,0 tám./
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        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 557,5] 6 117,5 /-440,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  477. (1793. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc új8 jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1793. 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 egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

463.  Dr. Bagó Zoltán 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] 9 700,0 /+3142,5 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [6 557,5] 9 700,0 /+3142,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  453. (601. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

464.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 38. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     7  Nyíregyházát elkerülő út tervezése és előkészítése[ 22,7] 122,7 /+100,0 tám./
     2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 22,7] 122,7 /+100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  459. (954. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/954. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

465.  Dr. Simicskó 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 Zajvédő fal az M5 autópálya Nagykörösi út melletti
        szakaszán 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  378. (769. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

466.  Selmeczi Gabriella 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  M7-es autópálya zajvédőfal építésének befejezése 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  456. (952. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/952. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

467.  Dr. Áder 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  A 86. 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  440. (1302. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

468.  Ivanics 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 Fertőszentmiklós elkerülő út építése (85. sz. út és a
          8627.sz. út) 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  454. (1430. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

469.  Pogácsás Tibor 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 út, 4-es Vecsést Üllőt elkerülő szakasz építése 15 000,0 /+15000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 000,0 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  452. (1285. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

470.  Ivanics 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  Fertőszentmiklós elkerülő út építése
         (85.sz. út és a 8627. sz.út) 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  359. (1427. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

471.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25.
cím 38. alcím kiegészítését javasolja 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   Szegedi Dél-Tisza híd megépítése 7 000,0 /+7000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  431. (930. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/930. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

472.  Kozma Péter és Tóth 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 4-es számú főút Nyírtura elkerülő út előkészítése 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  458. (955. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/955. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

473.  Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
fejezet 25. cím 38. alcím új 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 4-es számú főút Székely elkerülő út előkészítése 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
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           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  460. (956. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/956. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

474.  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 31-es út új nyomvonalának kiépítése 15 000,0 /+15000,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 000,0 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  437. (1014. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

475.  Domokos László, Babák Mihály, Vígh Ilona, Erdős Norbert és Tóth Imre 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 Békés megyei Körös-hidak korszerűsítési program 7 000,0 /+7000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  444. (1694. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

476.  Domokos László, Babák Mihály, Vígh Ilona, Erdős Norbert, Tóth Imre, Végh
László és dr. Dancsó József 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  Békés megye mellékúthálózatának megerősítési
           programja 25 000,0 /+25000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25 000,0 /+25000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  441. (1695. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

477.  Dr. Gál Zoltán képviselő kapcsolódva Tóth Károly és Varju László képviselők
T/5601/42. számú módosító javaslatához, 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 Monor Kistói úti közúti aluljáró 440,0 /+440,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 440,0 /+440,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  462. (1793. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 5.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1793. 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 egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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478.  Molnár László és Farkas Imre képviselők kapcsolódva Tóth Károly és Varju
László képviselők T/5601/43. számú módosító javaslatához, 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 M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas-Tiszakürt
           szakaszon 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  457. (1828. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 38.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

479.  Göndör István képviselő kapcsolódva Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy
Sándor képviselők T/5601/1564. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     8 Sármelléki repülőtér fejlesztése 770,0 /+770,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 770,0 /+770,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  374. (1977. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

480.  Göndör István képviselő kapcsolódva Lasztovicza Jenő, Bánki Erik és Hadházy
Sándor képviselők T/5601/1564. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport fel-
vételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
       8 Sármelléki repülőtér fejlesztése 670,0 /+670,0 tám./
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 670,0 /+670,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  375. (1978. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

481.  Szalay Ferenc, Balla György és Búsi Lajos 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 Vezseny község bekötőút felújítása 74,0 /+74,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74,0 /+74,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  362. (1959. sz. jav. - 1.mell. XV. 9.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1959. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

482.  Dr. Simicskó István 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  Derkovich Gyula út tehermentesítése 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  379. (770. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

483.  Selmeczi Gabriella 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 Sóskút-Tárnok-Százhalombatta körgyűrű
            megépítése 1 900,0 /+1900,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 900,0 /+1900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  434. (951. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/951. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

484.  Dr. Frajna Imre és Selmeczi Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport
felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
     10  M1-es autópálya és a 100-as számú főút közötti
          elkerülő út megépítése, I. ütem 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  439. (950. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/950. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

485.  Selmeczi Gabriella 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  Herceghalom és a vasút között zajvédő fal
            megépítése 100,0 /+100, tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  455. (943. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 7.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/943. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

486.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 39. alcím 1. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    39  Tömeg-közlekedési támogatás
     1  Szegedi Közlekedési Társaság Kft. 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  442. (781. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 6.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

487.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 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  533. (642. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

488.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 980,0] 830,0 /-150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 980,0] 830,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  529. (1192. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

489.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 980,0] 780,0 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 980,0] 780,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  531. (1191. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

490.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 980,0] 930,0 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 980,0] 930,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  528. (1194. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

491.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 980,0] 880,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 980,0] 880,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  534. (1193. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

492.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 980,0] 730,0 /-250,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 980,0] 730,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  532. (1190. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

493.  Dr. Kolber 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 kezelésu előirányzatok
    1  Beruházás
     9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése[1 329,0] 2 329,0 /+1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [1 329,0] 2 329,0 /+1000,0 kiad./
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Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése [ 937,0] 1 329,0 tám.
4  Kormányzati beruházás [ 937,0] 1 329,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  542. (1979. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 8.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

494.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 116,0 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 116,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  515. (1187. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 15jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

495.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 116,0 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 116,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  524. (1820. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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496.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 116,0 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 116,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  517. (1816. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

497.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 416,0 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 416,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  525. (1819. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

498.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 566,0 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 566,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  538. (617. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/617. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

499.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 316,0 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 316,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  523. (1826. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

500.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 516,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 516,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  526. (1824. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

501.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 316,0 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 316,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  527. (1818. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1818. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

502.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 316,0 /-300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 316,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  530. (643. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

503.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
        5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 316,0 /-300,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 316,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  537. (612. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

504.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 116,0 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 116,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  518. (1815. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

505.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
        5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 266,0 /-350,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 266,0 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  536. (640. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/640. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

506.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 516,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 516,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  522. (1822. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

507.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 516,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 516,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  521. (1821. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1821. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

508.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 116,0 /-500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 116,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  519. (1823. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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



- 263 -

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

509.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 416,0 /-200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 416,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  540. (614. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

510.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 566,0 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 566,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  520. (1825. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új 18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1825. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

511.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 516,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 516,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  516. (1817. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

512.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 366,0 /-250,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 366,0 /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  541. (613. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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513.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 466,0 /-150,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 466,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  539. (615. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

514.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím 14. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      14  Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
       5  Síkvidéki vízrendezés [ 616,0] 516,0 /-100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [ 616,0] 516,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  535. (616. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új15.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

515.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       15  Holtág rehabilitáció támogatása 500,0 /+500,0 tám./
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          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  494. (1187. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

516.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       18  Mosonmagyaróvár Vár-tó vízrendezés 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  511. (1817. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

517.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18  Mosonmagyaróvár vörösiszap tárolók
          felszámolása  I. 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  496. (1816. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

518.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
       18  Szigetköz, vízbázisvédelmi beruházások 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  504. (1815. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

519.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Mosonmagyaróvár, Wittman park felújítás I. 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  508. (1823. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)
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pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

520.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Mosonmagyaróvár szennyvíz komposztáló építése 50,0 /+50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  510. (1825. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1825. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

521.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Lajta ágak ( Mosonmagyaróvár) vízrendezése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  507. (1821. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1821. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

522.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      18 Lajta vízrendezés 100,0 /+100,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

 Megjegyzés: A T/5601/1821. számú módosító javaslathoz képest az eltérés a jogcím-csoport meg-
nevezésében van.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  506. (1822. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

523.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Mosonmagyaróvár szennyvízcsatorna-hálózat
           bővítése 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  499. (1826. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

524.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
    18 Mosonmagyaróvár, hulladéklerakó rekultiváció 500,0 /+500,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  495. (1820. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

525.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Szennyvíztisztító telep korszerűsítés, Hédervár 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  497. (1819. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

526.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Mosonmagyaróvár, védőfásítás I. 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  500. (1824. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

527.  Dr. Pap János képviselő kapcsolódva a T/5601/1187. számú módosító javaslatához, a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a követ-
kező új 18. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     18 Mosonmagyaróvár csapadékvíz elvezetés
         megoldása 300,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 300,0 /+300,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  501. (1818. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1818. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

528.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak mérséklése 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  490. (1194. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

529.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak mérséklése 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  488. (1192. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

530.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak mérséklése 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
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           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  502. (643. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

531.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak mérséklése 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  489. (1191. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

532.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak mérséklése 250,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  492. (1190. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak 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  487. (642. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

534.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
     11  Szigetköz térség kárainak mérséklése 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  491. (1193. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

535.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 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 100,0 /+100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  514. (616. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

536.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 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  505. (640. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/640. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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537.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 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 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  503. (612. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

538.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 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 50,0 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  498. (617. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/617. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

539.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 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
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           kiadások 150,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  513. (615. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

540.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím 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 200,0 /+200,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  509. (614. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

541.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Ágazati célelőirányzatok
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     15  Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési
          kiadások 250,0 /+250,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 250,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  512. (613. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

542.  Dr. Kolber István 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 [25 273,1] 24 273,1 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [13 003,1] 12 003,1 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Környezetvédelmi alap célfeladatok [26 822,8] 25 273,1 tám.
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [14 522,8] 13 003,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  493. (1979. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

543.  Balla Mihály Tibor képviselő kapcsolódva a T/5601/567. számú módosító javaslatá-
hoz, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  1  Külügyminisztérium
    2  Külképviseletek igazgatása [28 556,2] 28 404,2 /-152,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 677,3 bev.
           1  Intézményi beruházási kiadások [4 102,9] 3 950,9 /-152,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Külképviseletek igazgatása [29 365,0] 28 556,2 tám.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  546. (1857. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 23.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

544.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5.
cím 9. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    9  Állami Protokoll kiadásai
     1  Államfői Protokoll kiadásai [ 198,0] 264,0 /+66,0 tám./
    1  Működési költségvetés 2,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 183,0] 249,0 /+66,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  545. (1496. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 9.alc 2.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

545.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5.
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    9  Állami Protokoll kiadásai
     2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 397,0] 331,0 /-66,0 tám./
        1  Működési költségvetés 3,0 bev.
           3  Dologi kiadások [ 366,0] 300,0 /-66,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  544. (1496. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 9.alc 1.jcs) pont-
jában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

546.  Balla Mihály Tibor képviselő kapcsolódva a T/5601/567. számú módosító javaslatá-
hoz, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 630,0] 782,0 /+152,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 630,0] 782,0 /+152,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  543. (1857. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 2.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Integrációs bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Külügyi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

547.  Herczog Edit képviselő kapcsolódva Jauernik István és Szabó Lajos képviselők
T/5601/96. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím
5. alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  1 Oktatási Minisztérium igazgatása
     [5] 3  Nemzeti Kutatási és Techológiai Hivatal /674,9 tám./
     1 Nemzeti Kutatási és Techológiai Hivatal igazgatása
       [6] 2  Kutatás-fejlesztési Pályázati és
         Kutatáshasznosítási Iroda /198,0 tám./

Indokolás: Lásd a T/5601/1830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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548.  Dr. Jánosi György és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  2  Egyetemek, főiskolák [153 926,4] 157 926,4 /+4000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 144 514,7 bev.
           1  Személyi juttatások [137 148,3] 139 148,3 /+2000,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [44 217,5] 44 857,5 /+640,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [87 051,6] 88 411,6 /+1360,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Egyetemek, főiskolák [152 988,3] 153 926,4 tám.
   1  Személyi juttatások [135 598,3] 137 148,3 kiad.
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [43 721,5] 44 217,5 kiad.
   3  Dologi kiadások [88 159,5] 87 051,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  554. (246. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 3.jcs 1.jc), 557.
(246. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

549.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  2  Egyetemek, főiskolák [153 926,4] 158 926,4 /+5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés 144 514,7 bev.
           1  Személyi juttatások [137 148,3] 139 648,3 /+2500,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [44 217,5] 45 017,5 /+800,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [87 051,6] 88 751,6 /+1700,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Egyetemek, főiskolák [152 988,3] 153 926,4 tám.
  1  Személyi juttatások [135 598,3] 137 148,3 kiad.
  2  Munkaadókat terhelő járulékok [43 721,5] 44 217,5 kiad.
  3  Dologi kiadások [88 159,5] 87 051,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  555. (248. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 3.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

550.  Simon Gábor, dr. Tompa Sándor, Nagy Nóra és Nyakó István képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     3  Felsőoktatási fejlesztési program [9 619,2] 8 619,2 /-1000,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [9 619,2] 8 619,2 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot a törvényjavaslat szerkezetének megfelelően és számszakilag ponto-
sítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  551. (1927. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs új5jc),
552. (1927. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs új6jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

551.  Simon Gábor, dr. Tompa Sándor, Nagy Nóra és Nyakó István képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését ja-
vasolják a következő új 5. jogcím felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      3  Felsőoktatási fejlesztési program
       5  Miskolci Egyetem Zenepalota rekonstrukció 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  550. (1927. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs), 552.
(1927. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs új6jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

552.  Simon Gábor, dr. Tompa Sándor, Nagy Nóra és Nyakó István képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését ja-
vasolják a következő új 6. jogcím felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
      3  Felsőoktatási fejlesztési program
       6  Miskolci Egyetem kollégium építés 700,0 /+700,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 700,0 /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  550. (1927. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs), 551.
(1927. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc 3.jcs új5jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

553.  Dr. Jánosi György és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Normatív finanszírozás
      3  Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
       1  Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami
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          támogatása [48 560,0] 47 560,0 /-1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[48 560,0] 47 560,0 /-1000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása [51 160,0] 48 560,0 tám.
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [51 160,0] 48 560,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  556. (247. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 5.alc 1.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

554.  Dr. Jánosi György és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Normatív finanszírozás
      3  Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
       1  Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami
          támogatása [48 560,0] 43 560,0 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[48 560,0] 43 560,0 /-5000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása [51 160,0] 48 560,0 tám.
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [51 160,0] 48 560,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  548. (246. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 557. (246. sz. jav. -

1.mell. XX. 11.cím 5.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

555.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jog-
cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Normatív finanszírozás
      3  Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
       1  Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami
          támogatása [48 560,0] 43 560,0 /-5000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[48 560,0] 43 560,0 /-5000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása [51 160,0] 48 560,0 tám.
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [51 160,0] 48 560,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  549. (248. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím) pontjában fog-
laltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

556.  Dr. Jánosi György és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     1  Felsőoktatási programfinanszírozások [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 300,0] 900,0 /+600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 96,0] 288,0 /+192,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 54,0] 162,0 /+108,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 60,0 /+40,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 30,0] 90,0 /+60,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  553. (247. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 3.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

557.  Dr. Jánosi György és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XX. fejezet 11. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Felsőoktatási feladatfinanszírozás
     1  Felsőoktatási programfinanszírozások [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások [ 300,0] 900,0 /+600,0 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 96,0] 288,0 /+192,0 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 54,0] 162,0 /+108,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 60,0 /+40,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások [ 30,0] 90,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  548. (246. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 554. (246. sz. jav. -

1.mell. XX. 11.cím 2.alc 3.jcs 1.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

558.  Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 7. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     10  Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
           támogatása [ 150,0] 200,0 /+50,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 200,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  560. (251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 4.jcs), 562.
(251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc új56.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

559.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7.
alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7  Egyéb feladatfinanszírozás
     12  Nemzetiségi feladatok támogatása [ 560,0] 460,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 99,8] 49,8 /-50,0 kiad./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 368,6] 318,6 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  561. (552. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc új56.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/552. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

560.  Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
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let XX. fejezet 11. cím 10. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     4  Nemzetközi Pető András Közalapítvány [ 330,0] 230,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 330,0] 230,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  558. (251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc 10.jcs), 562.
(251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc új56.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

561.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím
10. alcím kiegészítését javasolja a következő új 56. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     56  Gandhi Közalapítvány 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  559. (552. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc 12.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/552. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

562.  Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 56. jogcím-csoport fel-
vételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    10  Alapítványok támogatása
     56  Gandhi Közalapítvány 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  558. (251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc 10.jcs), 560.
(251. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc 4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

563.  A Szociális 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[21 631,9] 21 596,1 /-35,8 tám./
        1  Működési költségvetés 5 997,8 bev.
           3  Dologi kiadások [4 789,6] 4 753,8 /-35,8 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat[23 028,9] 21 631,9 tám.
  3  Dologi kiadások [4 836,0] 4 789,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  576. (2044. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/2044. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

564.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat[23 028,9] 22 983,9 /-45,0 tám./
        1  Működési költségvetés 5 997,8 bev.
           3  Dologi kiadások [4 836,0] 4 791,0 /-45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  566. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 3.cím), 570. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 572. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs

1.jc), 575. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs), 578. (52. sz. jav. - 1.mell.

XXI. 10.cím 17.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/52. 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,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

565.  A Szociális 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[21 631,9] 21 551,9 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés 5 997,8 bev.
           3  Dologi kiadások [4 789,6] 4 709,6 /-80,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat[23 028,9] 21 631,9 tám.
  3  Dologi kiadások [4 836,0] 4 789,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  569. (2043. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 12 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/2043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

566.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  3  Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs
       központok, kutatóintézetek [10 148,8] 10 182,1 /+33,3 tám./
        1  Működési költségvetés 362,0 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[8 284,5] 8 317,8 /+33,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 570. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 572. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs

1.jc), 575. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

567.  Vincze László képviselő, valamint Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     1  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
        rekonstrukciója [3 700,0] 3 650,0 /-50,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [3 700,0] 3 650,0 /-50,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1072., 1073. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

568.  Balsay István és dr. Gógl Árpád 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 Egészségház (Tordas) 15,0 /+15,0 tám./
         2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 15,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  580. (1497. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 22.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1497. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

569.  A Szociális bizottság 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 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  565. (2043. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/2043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

570.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos 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]
          Népegészségügyi program 1 100,0

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
71  [Népegészségügyi program és parlagfűmentesítés feladatainak támogatása]  Népegészségügyi
program [1 500,0] 1 100,0 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 566. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 3.cím), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 572. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 1.jc), 575. (52.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs), 578. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

17.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/52. 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,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

571.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos 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 tám.
        1  Működési költségvetés
           1  Személyi juttatások 119,2 /+119,2 kiad./
           2  Munkáltatókat terhelő járulékok 38,1 /+38,1 kiad./
           3  Dologi kiadások [ 385,0] 227,7 /-157,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 566. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 3.cím), 570. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 572. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 1.jc), 575. (52.

sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs), 578. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

17.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/52. 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,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

572.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 73. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM



- 294 -

  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      73  Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok
       1  Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok [4 929,0] 4 629,0 /-
300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 761,3] 461,3 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok[5 157,0] 4 929,0 tám.
  3  Dologi kiadások [ 989,3] 761,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 566. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 3.cím), 570. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 575. (52. sz.

jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs), 578. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc

2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/52. 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,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

573.  Dr. Simicskó István, Körömi Attila és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 78. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását java-
solják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok
      78  Egyes pénzbeli támogatások
       4  Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt
           végrehajtó közalapítványhoz [4 112,0] 4 092,0 /-20,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 112,0] 4 092,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  574. (528. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 14.alc új 5.jcs.)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,



- 295 -

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

574.  Dr. Simicskó István, Körömi Attila és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 14. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jog-
cím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    14  Társadalmi szervezetek címzett támogatása
     5  Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti
         Szövetsége 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  573. (528. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 78.jcs 4.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

575.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXI. fejezet 10. cím 16. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport felvé-
telével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
     13  Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
           támogatása 345,0 /+345,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,0 /+345,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 566. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 3.cím), 570. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 572. (52. sz.

jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 1.jc), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs), 578. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc

2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/52. 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,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

576.  A Szociális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    16  Alapítványok támogatása
      13 Híd a Jövőbe Értelmi Sérülteket Segítő Közhasznú
          Alapítvány 35,8 /+35,8 tám./
         1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,8 /+35,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  563. (2044. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/2044. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

577.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos 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] 122,8 /-30,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 152,8] 122,8 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 566. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 3.cím), 570. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 572. (52. sz.

jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs 1.jc), 575. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 578. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím

17.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/52. 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,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Szociális bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

578.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos 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] 57,2 /-3,3 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 60,5] 57,2 /-3,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  564. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 2.cím), 570. (52. sz. jav. -

1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs), 571. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 72.jcs), 572. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 73.jcs

1.jc), 575. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új13.jcs), 577. (52. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc 1.jcs) pontjaiban foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

579.  Vincze László képviselő, valamint Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. szá-
mú 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 [ 152,3] 202,3 /+50,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 152,3] 202,3 /+50,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása[ 117,8] 152,3 tám.
  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 117,8] 152,3 kiad.

Indokolás: Lásd a T/5601/1072., 1073. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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580.  Balsay István és dr. Gógl Árpád 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  568. (1497. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új 16jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

581.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 1.
alcím elhagyását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  [9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság]
    [1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság] [1 987,5] /-1987,5 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 22,3] /-22,3 bev./
          [ 1  Személyi juttatások] [1 151,5] /-1151,5 kiad./
          [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 377,8] /-377,8 kiad./
           [3  Dologi kiadások] [ 425,9] /-425,9 kiad./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][0,6] /-0,6 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
          [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 35,0] /-35,0 kiad./
           [ 2  Felújítás] [ 15,0] /-15,0 kiad./
         [3  Kölcsönök] [ 10,0] /-10,0 kiad./

[ 6,0] /-6,0 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság [2 016,0] 1 987,5 tám.
3  Dologi kiadások [ 454,4] 425,9 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33),
582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új3jc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

582.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 2.
alcím elhagyását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  [9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság]
    [2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás] [ 619,7] /-619,7 tám./
       [1  Működési költségvetés] [3 785,0] /-3785,0 bev./
           [3  Dologi kiadások] [2 496,1] /-2496,1 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 600,0] /-600,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [1 790,0] 619,7 tám.
1  Működési költségvetés [2 640,0] 3 785,0 bev.
   3  Dologi kiadások [2 521,4] 2 496,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33),
581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 3.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új3jc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

583.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 9. cím 3.
alcím elhagyását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  [9  Kincstári Vagyoni Igazgatóság]
    [3  Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési
         feladatok] [ 366,6] /-366,6 tám./
       [1  Működési költségvetés] [ 126,0] /-126,0 bev./
           [3  Dologi kiadások] [ 360,6] /-360,6 kiad./
        [2  Felhalmozási költségvetés]
           [2  Felújítás] [ 132,0] /-132,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
3  Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok [ 371,9] 366,6 tám.
  3  Dologi kiadások [ 365,9] 360,6 kiad.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33),
581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím

1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új3jc)

pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

584.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 30. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  30  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
    1  Osztalékbevételek
      1  ÁPV Rt. által fizetett osztalék 18 500,0 bev.
       1  Kincstári Vagyoni Igazgatóság Rt. 1 987,5 /+1987,5 tám./
       1  Működési költségvetés 22,3 /+22,3 bev./
           1  Személyi juttatások 1 151,5 /+1151,5 kiad./
           2  Munkaadókat terhelő járulékok 377,8 /+377,8 kiad./
           3  Dologi kiadások 425,9 /+425,9 kiad./
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 /+0,6 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 35,0 /+35,0 kiad./
           2  Felújítás 15,0 /+15,0 kiad./
           3  Kölcsönök 10,0 /+10,0 kiad./

6,0 /+6,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33),
581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím

3.alc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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585.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 30. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  30  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
    1  Osztalékbevételek
      1  ÁPV Rt. által fizetett osztalék 18 500,0 bev.
       2  Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 619,7 /+619,7 tám./
       1  Működési költségvetés 3 785,0 /+3785,0 bev./
           3  Dologi kiadások 2 496,1 /+2496,1 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           1  Intézményi beruházási kiadások 600,0 /+600,0 kiad./
          2  Felújítás 1 235,3 /+1235,3 kiad./
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,3 /+73,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33),
581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím

3.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 586. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új3jc) pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

586.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 30. cím 1.
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  30  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
    1  Osztalékbevételek
      1  ÁPV Rt. által fizetett osztalék 18 500,0 bev.
       3  Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési
          feladatok 366,6 /+366,6 tám./
       1  Működési költségvetés 126,0 /+126,0 bev./
           3  Dologi kiadások 360,6 /+360,6 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           2  Felújítás 132,0 /+132,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  85. (1975. sz. jav. - 86.§ új(19)), 87. (1975. sz. jav. - 86.§

(19) Áht.108.§ (1)), 89. (1975. sz. jav. - 86.§ (22)), 91. (1975. sz. jav. - 86.§ új(23)), 92. (1975. sz. jav. - 86.§ (23)), 94. (1975. sz. jav. -

86.§ új(24)), 95. (1975. sz. jav. - 86.§ (24)), 96. (1975. sz. jav. - 86.§ új(25)), 97. (1975. sz. jav. - 86.§ új(28)), 98. (1975. sz. jav. - 86.§

új(29)), 99. (1975. sz. jav. - 86.§ új30), 100. (1975. sz. jav. - 86.§ új31), 101. (1975. sz. jav. - 86.§ új32), 102. (1975. sz. jav. - 86.§ új33),
581. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 1.alc), 582. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím 2.alc), 583. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 9.cím

3.alc), 584. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új1jc), 585. (1975. sz. jav. - 1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs új2jc) pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

587.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Kulturális tevékenység beruházásai [3 266,0] 3 666,0 /+400,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [3 266,0] 3 666,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  623. (947. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/947. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

588.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1  Beruházás
     11  Kulturális tevékenység beruházásai [3 266,0] 3 566,0 /+300,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás [3 266,0] 3 566,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  615. (948. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
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- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

589.  Endre Sándor 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 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Cifra Palota képtár
        belső felújítása 612,0 /+612,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 612,0 /+612,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  612. (1090. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1090. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

590.  Endre Sándor 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 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Cifra Palota képtár
           belső felújítása 462,0 /+462,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 462,0 /+462,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  616. (1091. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1091. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

591.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képvi-
selők 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 Nagykanizsa, a volt zsinagóga épület műemléki
            rekonstrukciója, bővítése 631,4 /+631,4 tám./
            2  Felhalmozási költségvetés
               4  Kormányzati beruházás 631,4 /+631,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  622. (1276. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

592.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényja-
vaslat 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 A szolnoki Szigligeti Színház, a Szobaszínház és a
          műhelyház épületrekonstrukciója és műszaki
          fejlesztése 53,8 /+53,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 53,8 /+53,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  617. (1158. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

593.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényja-
vaslat 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 A szolnoki Szigligeti Színház, a Szobaszínház és a
          műhelyház épületrekonstrukciója és műszaki
          fejlesztése 87,2 /+87,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 87,2 /+87,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  618. (1159. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

594.  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, Szabadtéri Színpad-a felújítás megkezdése 100,0 /+100,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  608. (1246. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

595.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre képviselők a törvényjavaslat
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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 A keszthelyi Balaton Múzeum épületének
         felújítása 368,2 /+368,2 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
            4  Kormányzati beruházás 368,2 /+368,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  620. (1260. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

596.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre 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 Öveges József Általános Művelődési Központ bővítése és
             rekonstrukciója, Zalaegerszeg 592,8 /+592,8 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Kormányzati beruházás 592,8 /+592,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  621. (1263. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

597.  Dr. Mikes Éva 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
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    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./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  614. (1244. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

598.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 31. jog-
cím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Kulturális feladatfinanszírozás
     31 Hollókő értékeinek megőrzése, ápolása 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  619. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

599.  Varga József 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
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     4  Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális
        feladatok támogatása [ 40,0] 120,0 /+80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások [ 0,6] 80,6 /+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  603. (1530. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím
5. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     13  Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht.
        működtetése [ 33,2] 50,0 /+16,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,2] 50,0 /+16,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  605. (1524. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

601.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 5. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     13  Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht.
          működtetése [ 33,2] 40,0 /+6,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,2] 40,0 /+6,8 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  613. (553. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

602.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5.
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5  Egyéb feladatfinanszírozás
     14  Határon túli csángó magyarok kulturális és oktatási támogatása 100,0 tám.

Indokolás: Lásd a T/5601/1971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

603.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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] 5 450,0 /-80,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 450,0 /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  599. (1530. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

604.  Kósa Ferenc képviselő kapcsolódva Varga József képviselő T/5601/1528. számú mó-
dosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 2. jog-
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cím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     2  Magyar Mozgókép Közalapítvány [5 530,0] 5 230,0 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 230,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  606. (1797. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 5.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

605.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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] 5 513,2 /-16,8 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 530,0] 5 513,2 /-16,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  600. (1524. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

606.  Kósa Ferenc képviselő kapcsolódva Varga József képviselő T/5601/1528. számú mó-
dosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím 5. jog-
cím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
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    6  Alapítványok támogatása
     5  Magyar Történelmi Film Alapítvány [ 200,0] 500,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 500,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  604. (1797. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 2.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

607.  Mécs Imre és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
fejezet 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
   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 mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  609. (1703. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

608.  Dr. Mikes Éva 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] 156,5 /-100,0 tám./
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        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 256,5] 156,5 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  594. (1246. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

609.  Mécs Imre és Donáth László 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] 273,5 /-40,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 313,5] 273,5 /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  607. (1703. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 10.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

610.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10.
cím 6. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Alapítványok támogatása
     21  Terror Háza Múzeum működésének támogatása[ 313,5] 163,5 /-150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 313,5] 163,5 /-150,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
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toztattuk).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  611. (65. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 22.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

611.  Dr. Szabó Zoltán 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] 435,0 /+150,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 285,0] 435,0 /+150,0 kiad./

 Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is vál-
toztattuk).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  610. (65. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc 21.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

612.  Endre Sándor 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 [ 968,2] 356,2 /-612,0 kiad./
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[ 968,2] 356,2 /-612,0 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  589. (1090. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1090. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

613.  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 [ 968,2] 961,4 /-6,8 kiad./

[ 968,2] 961,4 /-6,8 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  601. (553. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 13.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

614.  Dr. Mikes Éva 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 [ 968,2] 918,2 /-50,0 kiad./

[ 968,2] 918,2 /-50,0 tám./
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Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  597. (1244. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 25.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

615.  Selmeczi Gabriella 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 [ 968,2] 668,2 /-300,0 kiad./

[ 968,2] 668,2 /-300,0 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  588. (948. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

616.  Endre Sándor 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 [ 968,2] 506,2 /-462,0 kiad./

[ 968,2] 506,2 /-462,0 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:



- 316 -

20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.
[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  590. (1091. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1091. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

617.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [ 968,2] 914,4 /-53,8 kiad./

[ 968,2] 914,4 /-53,8 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  592. (1158. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

618.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György és Járvás István képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [ 968,2] 881,0 /-87,2 kiad./

[ 968,2] 881,0 /-87,2 tám./
968,2 kiad.

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  593. (1159. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)
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pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

619.  Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László 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 [ 968,2] 938,2 /-30,0 kiad./

[ 968,2] 938,2 /-30,0 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  598. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új 31. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

620.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre 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 [ 968,2] 600,0 /-368,2 kiad./

[ 968,2] 600,0 /-368,2 tám./
968,2 kiad.

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  595. (1260. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

621.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária és dr. Gyimesi Endre 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 [ 968,2] 375,4 /-592,8 kiad./

[ 968,2] 375,4 /-592,8 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  596. (1263. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13 jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

622.  Nagy Kálmán, Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasol-
ják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok
     20  Fejezeti tartalék [ 968,2] 336,8 /-631,4 kiad./

[ 968,2] 336,8 /-631,4 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  591. (1276. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új 13jcs)

pontjában foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/1276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

623.  Selmeczi Gabriella 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 [ 968,2] 568,2 /-400,0 kiad./

[ 968,2] 568,2 /-400,0 tám./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
20  Fejezeti tartalék [1 014,7] 968,2 kiad.

[1 014,7] 968,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  587. (947. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/947. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

624.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím kiegészítését javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      1  Nonprofit sportszervezetek működési támogatása
       1  Sportegyesületek [ 45,0] 55,0 /+10,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 55,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  642. (917. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/917. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

625.  Török Zsolt képviselő kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos kép-
viselők T/5601/1359. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

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  633. (1798. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 4.jcs) pont-
jában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

626.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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] 1 945,0 /+1845,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 1 945,0 /+1845,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  627. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc),
628. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 4.jc), 629. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 5.jc), 630. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 6.jc), 631. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 7.jc), 634. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

627.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       [1  Műhelytámogatás] [ 500,0] /-500 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 500,0] /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  626. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc),
628. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 4.jc), 629. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 5.jc), 630. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 6.jc), 631. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 7.jc), 634. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

628.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 4. jogcím elhagyását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       [4  Nemzeti válogatottak felkészülésének
            támogatása] [ 500,0] /-500,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
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           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 500,0] /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  626. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc),
627. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 629. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 5.jc), 630. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 6.jc), 631. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 7.jc), 634. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

629.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 5. jogcím elhagyását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       [5  Olimpiai részvétel 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  626. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc),
627. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 628. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 4.jc), 630. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 6.jc), 631. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 7.jc), 634. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

630.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 6. jogcím elhagyását javasolják:
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XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       [6  Kiemelt nemzetközi eseményeken történő részvétel
           támogatása] [ 145,0] /-145,0 tám./
        [1  Működési költségvetés]
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 145,0] /-145,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  626. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc),
627. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 628. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 4.jc), 629. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 5.jc), 631. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 7.jc), 634. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

631.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 2.
jogcím-csoport 7. jogcím elhagyását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      2  Versenysport támogatása
       [7  Sporteszközök beszerzése] [ 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  626. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc),
627. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 628. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 4.jc), 629. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 5.jc), 630. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 6.jc), 634. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

632.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2.
cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
      3  Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
       1  Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program [1 200,0]
           1 Működési költségvetés
              1 Labdarúgás 510,0
              2 Atlétika 200,0
               3 Kosárlabda 103,0
                4 Tenisz 30,0
                5 Kézilabda 103,0
                6 Kajak-kenu 104,0
                7 Vívás 100,0
                8 Vízilabda 50,0

Megjegyzés: A módosító indítvány nem illeszthető be a törvényjavaslat szerkezetébe.

Indokolás: Lásd a T/5601/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

633.  Török Zsolt képviselő kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos kép-
viselők T/5601/1359. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
fejezet 2. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

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] 500,0 /-100,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 600,0] 500,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  625. (1798. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

634.  Dr. Gémesi György, Csampa Zsolt, Pettkó András, Fülöp István, Püski András és
Karsai Péter 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] 440,0 /-160,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 600,0] 440,0 /-160,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  626. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 5.jc),
627. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 1.jc), 628. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 4.jc), 629. (212. sz. jav. -

1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 5.jc), 630. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 2.jcs 6.jc), 631. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc

2.jcs 7.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

635.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György 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] 194,0 /-6,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 700,0] 694,0 /-6,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  640. (1540. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc új9jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

636.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György 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] 190,0 /-10,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés 500,0 bev.
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 700,0] 690,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  639. (1542. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 10jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

637.  Dr. Mikes Éva 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  Pécs, új 25 m-es, 6 pályás sportmedence kialakítása 200,0 /+200,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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638.  Dr. Mikes Éva 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  Pécs hullámfürdő az építés befejezése, lelátó és műszaki
             részek kialakítása 35,0 /+35,0 tám./
        2  Felhalmozási költségvetés
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 /+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  644. (1295. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

639.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 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 Rákócziújfalu község tornacsarnok építés tervezési
         költségek 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  636. (1542. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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640.  Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. fejezet 2. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport
felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
     9  Tiszajenő község új sportöltöző építése 6,0 /+6,0 tám./
       2  Felhalmozási költségvetés
        3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 /+6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  635. (1540. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs 3.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

641.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 2.
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím felvételével:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4  Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása
      4  Egyéb állami feladatok
        7 Fiatalok gépjárművezetői engedélye megszerzésének
          támogatása 230,0 /+230,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,0 /+230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  645. (1440. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

642.  Dr. Gógl Árpád és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet
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XXIV. fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Fejezeti tartalék [ 235,0] 225,0 /-10,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 225,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  624. (917. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/917. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

643.  Dr. Mikes Éva 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./

Indokolás: Lásd a T/5601/1294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

644.  Dr. Mikes Éva 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] 200,0 /-35,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 200,0 /-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  638. (1295. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 2.alc 6.jcs új 9jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

645.  Szijjártó Péter, Gyürk András, Dobó László, dr. Bagó Zoltán, Erdős Norbert, dr.
Nyitrai Zsolt és Rogán Antal 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] 5,0 /-230,0 tám./
     1  Működési költségvetés
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 235,0] 5,0 /-230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  641. (1440. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 2.cím 4.alc 4.jcs új 7jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

646.  Béki Gabriella képviselő kapcsolódva Pánczél Károly képviselő T/5601/401. számú
módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím kiegészítését ja-
vasolja a következő új 4. alcím felvételével:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
   4 Határon túli magyarok informatikai támogatása 300,0 /+300,0 tám./
        1  Működési költségvetés
           3  Dologi kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  647. (1923. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 6.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1923. 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 Informatikai bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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647.  Béki Gabriella képviselő kapcsolódva Pánczél Károly képviselő T/5601/401. számú
módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím módo-
sítását javasolja:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
       feladatok [25 044,5] 24 744,5 /-300,0 tám./
        1  Működési költségvetés 983,7 bev.
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 826,1] 9 526,1 /-300,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
6 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok [25 274,5] 25 044,5 tám.
    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 866,1] 9 826,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  646. (1923. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új4.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1923. 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 Informatikai bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

648.  Dr. Schvarcz Tibor és Kárpáti Zsuzsa képviselők kapcsolódva Rogán Antal képvi-
selő T/5601/444. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet
5. cím 6. alcím kiegészítését javasolják:

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    6  Informatikai, távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
        feladatok 25 274,5 tám.
         1  Működési költségvetés 983,7 bev.
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[9 826,1] 9 626,1 /-200,0 kiad./
        2  Felhalmozási költségvetés
           4  Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók
              számára 200,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat a törvényjavaslat szerkezetéhez igazodó pontosítást igényel.

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 866,1] 9 826,1 kiad.

Indokolás: Lásd a T/5601/1916. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.
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A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság támogatja,
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

649.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8.
cím 28. alcím módosítását javasolja:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    28  EQUAL Közösségi Kezdeményezés -
          Technikai Segítségnyújtás [ 57,7] 14,4 /-43,3 tám./
       1  Működési költségvetés [ 173,1] 43,3 /-129,8 bev./
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 173,1] /-173,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  650. (1964. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím új30.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

650.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8.
cím kiegészítését javasolja a következő új 30. alcím felvételével:

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok
    30  EQUAL Közösségi Kezdeményezés-Technikai
         Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
          (OFA) támogatása 43,3 /+43,3 tám./
       1  Működési költségvetés 129,8 /+129,8 bev./
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,1 /+173,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  649. (1964. sz. jav. - 1.mell. XXVI. 8.cím 28.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

651.  Bakonyi Tibor képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr.
Mézes Éva képviselők T/5601/260. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 3. számú
melléklet 2. pont módosítását javasolja:

„2. Települési igazgatási, kommunális [és sport]feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 395] 2195 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az igazgatási, [sport,] kommunális, út-, hídfenntartási,
valamint a település-üzemeltetés során jelentkező egyéb kiadásaihoz a lakosságszám szerint illeti
meg.”

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a 4. sz. mellékletet is módosítani kell.

„2. Települési igazgatási és kommunális feladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 607 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az igazgatási, [sport,] kommunális, út-, hídfenntartási,
valamint a település-üzemeltetés során jelentkező egyéb kiadásaihoz a lakosságszám szerint illeti
meg.

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Megjegyzés: A módosító javaslatot az OGY. november 25-ei határozatával elfogadott normaszöve-
gének megfelelően pontosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  665. (1800. sz. jav. - 3.mell. új29.) pontjában foglal-
takkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1800. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az
Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

652.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet
11. pont b) pont bf) alpont módosítását javasolják:

/b) Kiegészítő hozzájárulások/

„...
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A kiegészítő hozzájárulásra jogosult az a helyi önkormányzat, amely az Szt. 63. § (2)-(3) bekezdés
szerint a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre
időskorú vagy fogyatékos személyek otthonába.
...”

Megjegyzés: A módosító javaslat megegyeezik az OGY. november 25-ei határozatának megfelelő
szöveggel.

Indokolás: Lásd a T/5601/120. 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,
- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

653.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 20. pont e) pont lezáró szöveg módosítását javasolják:

/e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

FAJLAGOS ÖSSZEG: 103 500 forint/tanuló/

„Az ea) - ec) hozzájárulás feltétele, hogy a [teljes] gyakorlati oktatást a szakképzés megkezdésének
és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 13. §-a szerint, a gyakorlati
képzés tantervében meghatározott feltételekkel rendelkező iskolai tanműhelyben, tangazdaságban,
tanboltban, tankórteremben, tankertben, tanudvarban, tankonyhában, laboratóriumban, tanirodában,
demonstrációs teremben, gyakorló és szaktanteremben szervezzék meg.”

Indokolás: Lásd a T/5601/270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

654.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei
módosítását javasolják:

/Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
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a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 430 000 forint/gyermek, tanuló/

„ab) A 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a hozzájárulás 70 %-a igé-
nyelhető a helyi önkormányzat által fenntartott iskolába járó azon tanuló után, akinek az esetében
az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszol-
gálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM ren-
delet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos
nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a vá-
lasztott általános iskolában kezdte meg és az áthelyezés /tan/évében az oktatási miniszter által ki-
adott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását.”

Indokolás: Lásd a T/5601/245. 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.

655.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és Gusztos Péter képviselők kapcsolódva dr.
Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr. Szabó Zoltán képviselők T/5601/245.
számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 430 000 forint/gyermek, tanuló/

„ab) A 2004/2005. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a hozzájárulás 70 %-a igé-
nyelhető a helyi önkormányzat által fenntartott iskolába járó azon tanuló után, akinek az esetében
az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszol-
gálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM ren-
delet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága megszűnt,
és a tanuló a 2004/2005. tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában
kezdte meg és az áthelyezés /tan/évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer sze-
rint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el a
szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-
(7)bekezdése alapján.”

Indokolás: Lásd a T/5601/1860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

656.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont módosítását javasolják:

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához

a) Óvodába, általános iskolába, gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró gyermek,
tanulók 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
évfolyamos gimnázium [7-8.] 7-12. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium [5-8.] 5-12. év-
folyamára, a szakközépiskolák 9-12. évfolyamára, valamint a szakiskolák 9-11. évfolyamára bejá-
ró, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók ellátásához veheti igénybe.
A hozzájárulás igénylésének további feltétele, hogy a fenntartó önkormányzat megállapodást kös-
sön a gimnáziummal, szakközépiskolával, szakiskolával az érintett körre vonatkozó közoktatási
feladatok ellátására.
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.”

„26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához

aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek hiányában
nem a tartózkodási helye szerinti óvodába bejáró, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára bejáró,
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 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 vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.

ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 7 000 forint/gyermek, tanuló

A kiegészítő hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek hiányában nem
a tartózkodási helye szerinti gimnázium, illetve a szakközépiskola 9-13. évfolyamára bejáró, továb-
bá a szakiskolába bejáró nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a következők
szerint veheti igénybe:
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- a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről bejáró tanuló után,

- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után,

- a települési önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe más település(ek) közigazgatási te-
rületéről bejáró tanuló után.

A kollégiumi (externátusi) elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, ok-
tatásban résztvevők után a hozzájárulás nem igényelhető.

A hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára
bejáró tanulók után az aa) pont szerinti hozzájárulás jár, az ott meghatározott feltételekkel.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg.

Megjegyzés: A módosító javaslatot az OGY. november 25-ei határozatával elfogadott normaszöve-
gének megfelelően pontosítani kell.

Indokolás: Lásd a T/5601/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Mézes Éva képviselők a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 26. pont b) pont módosítását javasolják:

/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/

„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába, gimnáziumába, szakközépiskolá-
jába, szakiskolájába bejáró gyermek, tanulók támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 36 400 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 résztvevő tanulók iskolai támogatásának biztosításával
összefüggő törvényben előírt kötelező feladatait - a Ttv. szerint létrehozott -társulás keretében oldj
a meg. A hozzájárulás igénylésének további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos
megállapodásában rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az
intézmény költségvetésének közös
meghatározása.
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A hozzájárulás igényelhető a nyolc évfolyamos gimnázium [5-8.] 5-12. évfolyamán, illetve a hat
osztályos 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
bejáró 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 kere-
tei között működő intézményben.”

Indokolás: Lásd a T/5601/258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

658.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását
javasolják:

/26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormány-
zatok feladatellátásához/

„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanuló támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 36 400 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
megállapodásában 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 is-
kolai oktatásának biztosításával összefüggő törvényben előírt kötelező feladatait utoljára 2003. au-
gusztus 31-éig kötött társulási megállapodás keretében oldja meg. [A] Ez a hozzájárulás igényel-
hető a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, illetve a hat évfolyamos gimnázium 7-8. év-
folyamán 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 lét-
rejött társulások keretében ellátott, oktatott gyermekek, tanulók után, a városi székhelyű intéz-
ménybe bejáró városi lakóhelyű vagy tartózkodási helyű tanulók után, valamint azon gyermekek,
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tanulók után, akik nem a társulási megállapodás alapján veszik igénybe a nevelést, oktatást a társu-
lás keretei között 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
gimnázium tagintézményeként tartanak fenn - önkormányzati társulás keretei között - legalább 3
nyolc évfolyamnál 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 iskola bevonásával tizen-
kettő, 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 me-
gyei és/vagy megyei jogú városi önkormányzattal legalább 5 települési önkormányzat köt társulási
megállapodást, amely alapján a megyei, megyei jogú városi székhelyű intézmény tagintézményei-
ként 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 gyyermekek, tanulók után,
akik nem a társulási megállapodás alapján veszik igénybe a nevelést, oktatást a társulás keretei kö-
zött működő intézményben/tagintézményben. A hozzájárulást minden esetben a társulási megálla-
podásban kijelölt intézmény székhelye szerinti önkormányzat igényelheti.”

Indokolás: Lásd a T/5601/257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

659.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont igénybevétel feltételei felvezető szö-
veg módosítását javasolják:

/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: 12 500 forint/gyermek, tanuló

c) A kistelepülések támogatása

A ca)-cd) kiegészítő hozzájárulást a következő feltételek fennállása esetén utoljára a 2003/2004.
tanévre (a költségvetési év első nyolc hónapjára) az a települési önkormányzat veheti igénybe,
amely 2003. [augusztus 1-jén] október 21-én önálló közigazgatási jogállással rendelkezett és az
óvoda, iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal:”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  661. (255. sz. jav. - 3.mell. 26. c) újce)), 663. (255. sz. jav. -

3.mell. 26. c) lez.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

660.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont cd) alpont igénybevétel feltételei 2.
francia bekezdés módosítását javasolják:

/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/

„FAJLAGOS ÖSSZEG: 12 500 forint/gyermek, tanuló

c) A kistelepülések támogatása

„- általános iskola 1-4. évfolyamára járó, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, ha
az önkormányzat - a Kt. 85. §-ának (4) bekezdése alapján készített önkormányzati intézkedési terv,
illetve, ha ilyen készítésére az önkormányzat nem köteles, a megyei fejlesztési terv alapján - az ál-
talános iskolai nevelésről-oktatásról az 5-8. évfolyamon - a b) pont szerinti feltételeknek megfele-
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lően létrehozott - társulás keretében gondoskodik. [Ha a települési önkormányzat az általa fenn-
tartott közoktatási intézményben, a 4. évfolyamnál magasabb évfolyamon nemzeti kisebbségi
iskolai nevelést-oktatást biztosít, egyéb feltételek megléte esetén a hozzájárulást társulásban
való részvétel nélkül is igényelheti.]”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  662. (256. sz. jav. - 3.mell. 26. c) újce)), 664. (256. sz. jav. -

3.mell. 26. c) lez.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

661.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont kiegészítését javasolják a következő
új ce) alpont felvételével:

/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/
/A kistelepülések támogatása/

„ce) Kiegészítő hozzájárulást vehet igénybe - először a 2004/2005. tanévben (a költségvetési év
utolsó négy hónapjára) - az az önkormányzat, amelynek illetékességi területén a lakosságszám nem
haladja meg a 3000 főt, az általa fenntartott óvodában, óvodai nevelésben részesülő gyermekek
után, valamint általános iskolában, hat évfolyamos gimnázium 7-8., illetve nyolc évfolyammal mű-
ködő gimnázium 5-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, ha nemze-
tiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű óvodai nevelést, illetve nemzetiségi nyelvű,
nemzetiségi két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerű iskolai nevelést-
oktatást biztosít.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  659. (255. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény felv.), 663. (255. sz.

jav. - 3.mell. 26. c) lez.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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



- 342 -

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

662.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont kiegészítését javasolják a következő
új ce) alpont felvételével:

/Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok
feladatellátásához/
/A kistelepülések támogatása/

„ce) A kiegészítő hozzájárulás összegének hatszorosát veheti igénybe az önkormányzat, - amelynek
az illetékességi területén a lakosságszám nem éri el az 1100 főt - ha az általa fenntartott közoktatási
intézményben, a 4. évfolyamnál magasabb évfolyamon nemzeti kisebbségi iskolai nevelést-oktatást
biztosít, egyéb feltételek megléte esetén a hozzájárulást társulásban való részvétel nélkül is igé-
nyelheti.
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, akkor az 1100 fő alatti lakosság-
számú önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező gyermekek, tanulók után jár a hozzájárulás.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  660. (256. sz. jav. - 3.mell. 26. c) cd) igény 2.fr.) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

663.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont lezáró szöveg módosítását javasolják:

„A ca)-cd) pontban meghatározottak alapján igényelhető hozzájárulás kétszeresét igényelheti a he-
lyi önkormányzat azon gyermekek, tanulók után, akiknek nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két
tanítási nyelvű óvodai nevelést, illetve nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű vagy
nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást biztosít.
Amennyiben a közoktatási intézmény a cb) pont szerinti társulás keretében működik, a társulás
székhelye szerinti önkormányzat igényelheti e hozzájárulást is, a társult intézményben nemzetiségi
nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű óvodai nevelésben, illetve nemzetiségi nyelvű, nemze-
tiségi két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerű iskolai nevelést-
oktatásban résztvevő tanulók után.

[Ha a társulást a 2004/2005. tanévtől az e törvény 5. sz. melléklete 20. pontjában foglaltak
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szerint szervezik meg, a kistelepülési támogatás 4/12-ed része (2004. szeptember 1-jétől de-
cember 31--ig) az így létrehozott intézményfenntartó társulás forrásaiba beszámít, melyhez
ezen felül a pályázati kiírás alapján igényelhető további központi költségvetési támogatás.]
A c) pont alatti kiegészíto hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényel-
hetők.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  659. (255. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény felv.), 661. (255. sz.

jav. - 3.mell. 26. c) újce)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

664.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont lezáró szöveg módosítását javasolják:

„A ca)-[cd)] ce) pontban meghatározottak alapján igényelhető hozzájárulás kétszeresét igényelheti
a helyi önkormányzat azon gyermekek, tanulók után, akiknek nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi
két tanítási nyelvű óvodai nevelést, illetve nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű vagy
nemzetiségi nyelvoktató, nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást biztosít.
Ha a társulást a 2004/2005. tanévtől az e törvény 5. sz. melléklete 20. pontjában foglaltak szerint
szervezik meg, a kistelepülési támogatás 4/12-ed része (2004. szeptember 1-jétől december 31-éig)
az így létrehozott intézményfenntartó társulás forrásaiba beszámít, melyhez ezen felül a pályázati
kiírás alapján igényelhető további központi költségvetési támogatás.
A c) pont alatti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényel-
hetők.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  660. (256. sz. jav. - 3.mell. 26. c) cd) igény 2.fr.) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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665.  Bakonyi Tibor képviselő kapcsolódva dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr.
Mézes Éva képviselők T/5601/260. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 3. számú
melléklet kiegészítését javasolja a következő új 29. pont felvételével:

„29. Települési sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/lakos

A hozzáárulás a települési önkormányzatot sport feladatok ellátása során jelentkező egyéb kiadás-
hoz a lakosság szám szerint illeti meg.”

„29. Települési sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/lakos

A hozzájárulás a települési önkormányzatot sportfeladatok ellátása során jelentkező egyéb kiadás-
hoz a lakosságszám szerint illeti meg.”

Megjegyzés: Az OGY. 2003. november 25-ei határozatának megfelelő normaszöveg. A módosító ja-
vaslat azonos az OGY. november 25-ei határozatának megfelelő szöveggel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  651. (1800. sz. jav. - 3.mell. 2.) pontjában foglaltak-
kal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1800. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az
Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.

666.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet B)
rész III. igénybevétel feltételei 2. pont 2.4. alpont módosítását javasolják:

/A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése
Előirányzat: 89 602,5 millió forint

E törvény szempontjából iparűzési adóerőképesség a költségvetési évben a települési önkormányzat
iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a./

„2.4. A 2004. év december 31-ei iparűzési adóerőképesség kiegészítésre, illetve a beszámításra
gyakorolt hatásával az önkormányzatnak az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének figyelembe vételével
el kell számolnia.
A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérsékléséről történő év végi elszámoláskor megmaradó
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összeg a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat a 3. a)-g) pontban megjelölt értékhatár és a la-
kosságszám alapján számított összeg arányában megilleti.”

Indokolás: Lásd a T/5601/115. 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.

667.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19.
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

„19. Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása 4 400,0

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió Alapjai iránt benyújtott önkor-
mányzati pályázatok saját forrásához.
Az előirányzatból támogatás nyújtható azon települések településrendezési tervének elkészítéséhez
is, melyek az Alapok forrásaira pályáznak, de még nem rendelkeznek az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásainak megfelelő településrendezési
tervvel. Az Alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására a helyi önkormányzatok jogosul-
tak.
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 véleményének a figyelembe vételével - a belügyminiszter
dönt.
A 2005. évre ezen előirányzat 150 %-ára, azt követően évente 25-25 % ponttal kevesebbre vállal-
ható 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 indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

668.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont igénybevétel
feltételei módosítását javasolja:
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„19. Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4
400,0

„A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió Alapjai iránt benyújtott önkor-
mányzati és önkormányzati kistérségi területfejlesztési társulási pályázatok saját forrásához.
Az Alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására a helyi önkormányzatok és az önkormány-
zati kistérségi területfejlesztési társulások 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 véleményének a figyelembe vételével - a belügyminiszter
dönt.
A 2005. évre ezen előirányzat 150 %-ára, azt követően évente 25-25 % ponttal kevesebbre vállal-
ható 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.”

Indokolás: Lásd a T/5601/455. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

669.  Dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán és dr. Mézes Éva képvi-
selők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 9 500,0/

„Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat, amennyiben a közszolgáltatások (például közok-
tatás: beleértve az iskolabusz programot, szociális ellátás, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás)
hatékonyabb szervezése, fejlesztése, a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében a kistér-
ségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrendeletben
meghatározott kistérség határain belül többcélú társulást hoznak létre. A támogatás abban az eset-
ben igényelhető, amennyiben a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok legalább 40 %-a
csatlakozik a társuláshoz, vagy a társulásban részt vevő települési önkormányzatok lakosságszáma
eléri a kistérség összlakosságának 60 %-át. E számításnál egy település népessége maximum 3500
főben vehető figyelembe. Ezektől a feltételektől egyes ágazati feladatok tekintetében a részletes
pályázati felhívásban eltérés engedélyezhető.

A közoktatást érintő pályázatot annak figyelembevételével kell elkészíteni, hogy támogatás illeti
meg a helyi önkormányzatokat, ha intézményfenntartó társulás keretében

a) 3500 fő lakosságszám alatti településeken működő általános iskolák másik települési önkor-
mányzat nyolc évfolyamos általános iskolájának tagintézményeiként működnek,
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b) 3500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzati általános iskolák másik települési önkor-
mányzat fenntartásában lévő középiskola tagintézményeként, vagy egységes iskolaként működnek,

c) települési önkormányzati fenntartású szakképző intézmények megyei, megyei jogú városi szak-
képző intézmény tagintézményeként működnek,

d) megyei, megyei jogú városi szakképző intézmények másik megye, megyei jogú város tagintéz-
ményeként működnek.

A támogatás megállapításánál a 3500 fő lakosságszám feletti települési, a megyei önkormányzatok
tanuló létszámához kapcsolódóan differenciált, a növekvő tanulólétszámmal arányosan csökkenő
támogatás rendszert kell érvényesíteni.
Az előirányzatból támogatás nyújtható a többcélú kistérségi társulások létesítését célzó modellkí-
sérletekre és térségi feladatot ellátó okmányirodák korszerűsítésére is.

A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeiről a Kormány vagy annak felhatalmazása alapján az érintett tárcák pályázati fel-
hívást jelentetnek meg 2004. február 15-éig.

A rendelkezésre álló keretből legalább 3000,0 millió forintot az itt meghatározott közoktatási fela-
datokra kell fordítani.””

Indokolás: Lásd a T/5601/254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Oktatási bizottság támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

670.  Tóth Károly és Varju László képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20.
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:

/Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 9 500,0/

„Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat, amennyiben a közszolgáltatások (például közok-
tatás, szociális ellátás, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás) hatékonyabb szervezése, fejlesztése, a
közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról
és megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott kistérség határain belül
többcélú társulást hoznak létre. Ezektől a feltételektől egyes ágazati feladatok tekintetében a rész-
letes pályázati felhívásban eltérés engedélyezhető.
Az előirányzatból támogatás nyújtható a többcélú kistérségi társulások létesítését célzó modellkí-
sérletekre is.
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeiről a Kormány vagy annak felhatalmazása alapján az érintett tárcák pályázati fel-
hívást jelentetnek meg 2004. február 15-éig.”
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Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/5601/47. 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 Önkormányzati bizottság támogatja,
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,
- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bi-
zottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén
egyetért, az Oktatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem ért egyet.

671.  Vitányi Iván képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont módosítását ja-
vasolja:

„21. [ Az ingyenesen látogatható önkormányzati fenntartású múzeumok jegybevétel kiesése
miatti támogatás] A múzeumok szakmai támogatása 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
önkormányzatok igényelhetik. A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rész-
letes feltételeit a nemzeti kulturális örökség minisztere 2004. március 31-éig rendeletben szabá-
lyozza.”

Indokolás: Lásd a T/5601/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

672.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel
1. alpont 6. alpont módosítását javasolja:

/1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a helyi önkormányzatok, amelyek(nek):/

„1.1.6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú kiadásai-
kat, ideértve az 1991. január 1. után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és annak kamatait. Fel-
halmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz, a társa-
dalmi és gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása, valamint a lakáshoz jutás fela-
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datai jogcímeken a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100 %-a, a szakmai
fejlesztési feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás 100 %-a, a megyei önkor-
mányzatok egységes és lakosságszám arányos személyi jövedelemadó részesedésének 20 %-a, to-
vábbá a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a, a magánszemélyek által befizetett épít-
ményadó és telekadó 20 %-a, a gépiárműadó 50%-a, az idegenforgalmi adó 50%-a, az önkormány-
zatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a
pénzmaradvány felhalmozási célú része, az önkormányzatok felhalmozási célú befektetett pénzügyi
eszközei, értékpapírjai eladásából származó kamatbevételek, az önkormányzat által alapított gazda-
sági társaságoknak nyújtott felhalmozási célú hitel kamata, a felhalmozási kiadások áfa tartalmának
visszatérített összege, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe,”

Indokolás: Lásd a T/5601/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

673.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel
2. alpont 3. alpont módosítását javasolja:

/1.2. A forráshiány összegének megállapításánál a …/

„1.2.3. A forráshiány számításánál a helyi önkormányzat elvárható bevételeit - az OEP finanszíro-
zási kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó
működési célú forrásai és az intézményi működési bevételek, valamint az önkormányzatok sajátos
működési bevételei, a működési célú átvett pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és érték-
papírokból származó bevételek, továbbá a
kötelezettség nélküli működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre for-
dított összeg képezi. Amennyiben az intézményi működési és önkormányzati sajátos működési be-
vételeknek az útmutató szerint korrigált összege az előző évi teljesítéshez képest nem növekszik le-
galább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti[, valamint ha az ön-
kormányzatok - előzőek szerint figyelembe vett - sajátos működési bevételein belül a tervezett
iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet csökkenti] a
számított forráshiányt.”

Indokolás: Lásd a T/5601/467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

674.  Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel
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2. alpont 10. alpont kiegészítését javasolja a következő új 4. felvételével:

/(1.2.10. Az 1.2.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor - legfeljebb az országos tele-
püléskategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig - az önkormányzat 2003. évi kiadását csök-
kenti:/

„1.2.10.4. több önkormányzat elhatározásaként Társulati Tanács által működtetett intézményhez
tartozó önkormányzatok kiadásai, kivéve a gesztorönkormányzatot.”

Indokolás: Lásd a T/5601/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

675.  Jauernik István, Gulyás József és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 6. szá-
mú melléklet 1. pont igénybevétel 2. alpont kiegészítését javasolják a következő új 11. alpont
felvételével:

/1.2. A forráshiány összegének megállapításánál a …/

„1.2.11. Amennyiben a helyi önkormányzat a közoktatási intézményeire vonatkozóan az 1.1.3. pont
alatti kapacitáskihasználtsági feltételt legalább a 2003/2004. tanévre teljesíti, a kiegészítő támogatás
összegének időarányos, 8 havi részére jogosult.”

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a pontok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/5601/102. 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.

676.  Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím
módosítását javasolja:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
   1  Aktív foglalkoztatási eszközök [46 504,5] 36 504,5 /-10000,0 kiad./
  35 Munkahelyteremtő támogatás 10 000,0 /+10 000,0 kiad./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
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1  Aktív foglalkoztatási eszközök [46 928,5] 46 504,5 kiad.

Indokolás: Lásd a T/5601/1332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

677.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Czinege Imre és dr. Vidorné dr. Szabó
Györgyi képviselők kapcsolódva dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, dr. Mézes Éva és dr.
Szabó Zoltán képviselők T/5601/252. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 9. számú
melléklet LXIII. fejezet 6. cím 7. alcím módosítását javasolják:

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
  6  Rehabilitációs célú kifizetések
     [7  Megváltozott munkaképességű személyek
          foglalkoztatásának támogatása] [31 613,5] /-31613,5 kiad./
       1 Megváltozott munkaképességű személyek
          foglalkoztatásának támogatása 30 717,5 /+30717,5 kiad./
       2 Rehabilitációs járadék 1 000,0 /+1000,0 kiad./

 Megjegyzés: Az alcím számot a törvényjavaslat szerint tüntettük fel.

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
7  Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása [31 717,5] 31
613,5 kiad.
Megjegyzés: A módosító javaslatot az OGY. november 25-ei határozatának megfelelően pontosítani
kell.

Indokolás: Lásd a T/5601/1914. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

678.  Dr. Mikes Éva és dr. Illés Zoltán képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet
LXVI. fejezet 2. cím elhagyását javasolják:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
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   [2  Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének
       előkészítése] [1 125,8] /-1125,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  680. (645. sz. jav. - 9.mell. LXVI. 3.cím 1.alc) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

679.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXVI. fejezet 2.
cím módosítását javasolja:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
   2  Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének
        előkészítése [1 125,8] 2 577,0 /+1451,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  681. (1719. sz. jav. - 9.mell. LXVI. 50.cím 1.alc) pontjá-
ban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

680.  Dr. Mikes Éva és dr. Illés Zoltán képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet
LXVI. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
  3  Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok
     1  Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának
         bővítése [ 987,2] 2 113,0 /+1125,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  678. (645. sz. jav. - 9.mell. LXVI. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

681.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXVI. fejezet 50.
cím 1. alcím módosítását javasolja:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
  50  A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
     1  Betétállomány változása [18 919,0] 17 467,8 /-1451,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  679. (1719. sz. jav. - 9.mell. LXVI. 2.cím) pontjában
foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

682.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]211 866,7 /+4650,0 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  694. (576. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:
- a Költségvetési bizottság nem támogatja,
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,
- a Gazdasági bizottság nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

683.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]210 048,0 /+2831,3 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  698. (570. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/570. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

684.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]208 116,7 /+900,0 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  690. (582. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/582. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

685.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]213 816,7 /+6600,0 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  693. (569. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc új 7. jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/569. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

686.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]209 033,0 /+1816,3 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  701. (581. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

687.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]208 539,4 /+1322,7 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  692. (575. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs), 696.
(575. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/575. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

688.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
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    2  Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
     1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[207 216,7]212 207,3 /+4990,6 bev./

Az OGY. 2003. november 25-ei határozata szerinti előirányzat:
1  Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék[208 939,7] 207 216,7 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  700. (573. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

689.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások
     1  Baleseti járulék [1 947,2] 1 999,0 /+51,8 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  691. (574. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/574. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

690.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását java-
solják:
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások
     4  Munkáltatói táppénz hozzájárulás [23 176,8] 23 325,7 /+148,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  684. (582. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 697.
(582. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/582. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

691.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását java-
solják:

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  689. (574. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 1.jcs), 695.
(574. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 2.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/574. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

692.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását java-
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solják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások
     4  Munkáltatói táppénz hozzájárulás [23 176,8] 23 325,7 /+148,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  687. (575. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 696.
(575. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/575. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

693.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új
7. jogcím-csoport felvételével:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    2  Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
    7  Temetési támogatás 6 600,0 /+6600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  685. (569. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/569. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

694.  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 törvényja-
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vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítá-
sát javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [61 071,7] 65 721,7 /+4650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  682. (576. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

695.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítá-
sát javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek
         és ifjúságvédelem [15 948,2] 16 560,0 /+611,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  691. (574. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/574. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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696.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítá-
sát javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     3  Fogászati ellátás [21 144,4] 22 616,0 /+1471,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  687. (575. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs), 692.
(575. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/575. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

697.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítá-
sát javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     4  Gondozóintézeti gondozás [10 464,7] 11 513,6 /+1048,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  690. (582. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 3.alc 4.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/582. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

698.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítá-
sát 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] 26 425,0 /+2831,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  683. (570. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/570. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

699.  Dr. Csáky András képviselő kapcsolódva dr. Csáky András és Sisák Imre János
képviselők T/5601/193. számú módosító javaslatához, a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     5  Mentés, betegszállítás és orvosi rendelvényű
         halottszállítás [23 593,7] /-23593,7 kiad./
        1  Működési költségvetés
           1  Mentés 18 875,0 /+18875,0 kiad./
           2  Betegszállítás és orvosi rendelvényű
              halottszállítás 4 718,7 /+4718,7 kiad./

Indokolás: Lásd a T/5601/1842. 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 nem támogatja,
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

700.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítá-
sát javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     6  Járóbeteg szakellátás [103 425,4] 108 416,0 /+4990,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  688. (573. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

701.  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 törvényja-
vaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítá-
sát javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    1  Gyógyító-megelőző ellátás
     8  Művesekezelés [16 118,9] 17 935,2 /+1816,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  686. (581. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 2.alc 1.jcs)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

702.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos 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] 220 743,3 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  703. (127. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 2.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

703.  Dr. Schvarcz Tibor és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet
LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3  Természetbeni ellátások
    4  Gyógyszertámogatás
     2  Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás [14 498,2] 17 498,2 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás  702. (127. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc)

pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/5601/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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704.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 14. számú melléklet 16. pont i) alpont
módosítását javasolja:

/16. Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie /

„i) a felszíni vízből történő ökológiai, továbbá mezőgazdasági öntözési célú vízhasználat vízmeny-
nyisége után,”

Indokolás: Lásd a T/5601/59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

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

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

Budapest, 2003. november 27.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya
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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




