
 
T/232/7. szám 

 
  Az Országgyűlés 

 
Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottságának 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának 
 
 

Gazdasági és informatikai 
bizottságának 

Ifjúsági, szociális és családügyi 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 
módosításáról szóló T/232. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a 
továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Foglalkoztatási 
és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és 
informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), valamint Ifjúsági, szociális és 
családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló, T/232. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/232/3-6. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 

Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság a módosító javaslatokról a 2006. július 3-i 
ülésén dönt. 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Költségvetési törvény: a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. törvény  
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
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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.   
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 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, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 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 megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat új 1. §-ában a Költségvetési törvény 
5. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„1. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló – a 2006. évi törvénnyel 
módosított – 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 5. §-a  a 
következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(12) Az ÁPV Rt. a SZÖVÜR Kft-től opciós szerződés alapján megvásárolt 

szövetkezeti üzletrészek vételárát a 14. számú melléklet II/2. pontja szerinti előirányzat 
terhére számolja el.”” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/232/5/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-a felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 

”[1.] 2. § A [Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló – a 2006. évi 
törvénnyel módosított – 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban:] Költségvetési 
törvény[)] 32/A. §-sal egészül ki: 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 
javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/232/5/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

3.  Dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselők a 
törvényjavaslat 7. §-ában a Költségvetési törvény 82. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 „7. § A Költségvetési törvény 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az 
adott előirányzat terhére különös méltányolást érdemlő körülmények esetén méltányossági 
alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú 
nyugdíjemelésre [700,0] 800,0 millió forint (ideértve az E. Alapból finanszírozott 
nyugellátásokat is), egyszeri segélyre 150,0 millió forint használható fel.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/232/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot a következő új 9. §-sal kiegészíteni 
javasolja: 
 

„9. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 
1. számú melléklet XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 20. Egyéb szociális 
ellátások és költségtérítések cím, 5. Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos 
feladatokhoz hozzájárulás alcím megnevezése helyébe „Távfűtési-díj támogatása” 
megnevezés lép.” 

 
Indokolás: Lásd a T/232/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

5.  Keller László képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 „9. § A Költségvetési törvény 14. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú 
melléklete, továbbá a 8. számú melléklete V. számú fejezete 1. pontja helyébe e törvény 2. 
számú melléklete lép.” 
 

T/232/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Megjegyzés: A módosító indítványt jogtechnikailag pontosítottuk, arra való tekintettel, hogy a 
Költségvetési Törvény 8. számú melléklete V. számú fejezete nem bekezdésekre, hanem pontokra 
tagolódik.   

 
 

Indokolás: Lásd a T/232/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja 

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Keller László képviselő a törvényjavaslatot a következő 2. számú melléklettel 
javasolja kiegészíteni: 
 

"2. számú melléklet a 2006. évi . . . törvényhez 
 

 
„V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 

 
ELŐIRÁNYZAT: 15 400,0 millió forint 
 
1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi 
társulások igényelhetik, amelyek: 
 
1.1 . esetében az 1.2. pont szerinti feladatok ellátásában: 
 A kistérséghez tartozó települések több mint a fele részt vesz, vagy az 1.2. pont 

szerinti feladatok ellátása kiterjed a kistérség lakosságának minimum 50%-ára, 
 
1.2. legalább három közszolgáltatási feladat ellátását vállalják, melyek közül: 
 a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 
 b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, 
gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül 
legalább egy feladat ellátandó, 
 c) további egy feladat - amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti 

feladatok közül csak egyet vállalt - a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok 
közül választható, 

 
1.3 . az 1.1 .Pontszerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.2. pont szerinti 
–legalább - három közszolgáltatási feladat tekintetében, 
1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el, 
1.5. esetében a területfejlesztési feladatokat a kistérséghez tartozó települések képviselő-
testületeinek mindegyike vállalja. 
1.6. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban 2006. január 31-én részt vevő 
települések száma és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhetik, 
amennyiben valamennyi vállalt feladatot 2006. július 31-től ellátják. A 2006. január 31-ét 
követően kezdődő feladatellátásra időarányos, a közoktatási célú támogatás esetében 4 havi 
támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha 
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a) ezen időpontot követően a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi 
meg működését, vagy 
b) legkésőbb 2006. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás 
átszervezésére kerül sor, vagy új közoktatási célú intézményi társulás kezdi meg működését, 
vagy 
c) a többcélú kistérségi társulás 2006. évben beszerzett iskolabusszal legkésőbb 2006. 
szeptember1-jétől utaztat gyermekeket, tanulókat.”” 
 

T/232/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/232/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2006. június 30. 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke  

Simon Gábor s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke  
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági és informatikai 

bizottság elnöke 

Korózs Lajos s.k., 
az Ifjúsági, szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 
 


