T/881/16. szám

Az Országgyűlés
Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottságának

Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottságának

Európai ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági és informatikai
bizottságának

Honvédelmi és rendészeti
bizottságának

Ifjúsági, szociális és családügyi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi és határon túli magyarok
bizottságának

Mezőgazdasági bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

Sport- és turisztikai
bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról
szóló T/881. számú törvényjavaslat

részletes
vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a
továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi
bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi
jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a
továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a
továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban:
Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági
bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban:
Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi
bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos
bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága
(a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint Sport- és turisztikai bizottsága (a
továbbiakban: Sport bizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
szóló törvény végrehajtásáról szóló, T/881. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá
az ahhoz benyújtott T/881/3-11., 13., 14., 15., számú módosító és bizottsági módosító
javaslatokat.
Halmai Gáborné képviselő T/881/4. számú módosító javaslatát – a Kulturális bizottság 2006.
október 18-ai ülésén – visszavonta, ezért azt az ajánlás nem tartalmazza.
Az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a
Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, a Kulturális bizottság, a Külügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a
Nemzetbiztonsági bizottság és a Sport bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem
érkezett.
Az ajánlásban használt rövidítés:
Költségvetési Törvény: a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi
CXXXV. törvény

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.
A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén.
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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. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdése a)-c)
pontjainak a következő módosítását javasolja:
/A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív,
kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott
intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó- részesedés
előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján
megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség [3 508,9] 3901,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés [3 475,0] 3296,0 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2005. év után előírt tartozása [33,9]
605,1 millió forint.”
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 6., 10., 13., 14.,
15., 16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/1. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
/A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
"(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a
feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású
támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal
magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, [80,7] 102,7
millió
forint
igénybevételi
kamatfizetési
kötelezettség
terheli. Ennek
helyi
önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza."
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 6., 10., 13., 14.,
15., 16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/2. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (5) bekezdés a)-b) pontjának
a következő módosítását javasolja:
/A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított
összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának
(7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség [8 133,8] 8146,5 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás [1 395,6] 1389,6 millió forint.”
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 6., 10., 13., 14.,
15., 16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/3. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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4. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a
ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal
alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján
igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III./6. pontja szerint [672,2]
639,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi
önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza.”
Indokolás: Lásd a T/881/13. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Papp József képviselő a törvényjavaslat 7. § (6) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a
ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal
alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján
igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III./6. pontja szerint [672,2]
667,9 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi
önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza.”
Indokolás: Lásd a T/881/3. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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6. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (7) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében [531,1] 550,8 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás
támogatása jogcímen egyenlegében [28,9] 49,0 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi
önkormányzatok támogatása jogcímen 1 559,2 millió forint,
d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásokból fel nem használt [149,6] 160,5 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 84,6 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza.”
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 10., 13., 14.,
15., 16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/4. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Dr. Faragó Péter képviselő a törvényjavaslat 7. § (7) bekezdés d) pontjának a
következő módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
/(7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján/
„d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásból fel nem használt [149,6] 137,8 millió forint,”
/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza./
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Indokolás: Lásd a T/881/9. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 7. § (7) bekezdés d) pontjának a
következő módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
/(7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján/
„d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásból fel nem használt [149,6] 138,0 millió forint,”
/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza./
Indokolás: Lásd a T/881/10. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 7. § (7) bekezdés d) pontjának a
következő módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
/(7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján/
„d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásból fel nem használt [149,6] 149,4 millió forint,”
/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza./
Indokolás: Lásd a T/881/5. számú módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (8) bekezdésének a
következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3)
bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségekből
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében […] 565,7 millió
forint,
b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében […] 19,7 millió forint,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás
támogatása jogcímen egyenlegében […] 20,1 millió forint,
d) címzett és céltámogatások jogcímen […] 35,4 millió forint,
[e) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
jogcímen … millió forint,]
[f)] e) a megyei ellátottak által fenntartott intézményekben ellátottak után járó
személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében […] 5,5 millió forint,
valamint
[g)] f) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött
felhasználású támogatásokból fel nem használt […] 10,9 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza.”
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 6., 13., 14., 15.,
16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/5. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért

11. Botka Lajosné és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 7. § (8)
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3)
bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségekből
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében […] 537.811.464
millió forint,”
/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza./
Indokolás: Lásd a T/881/7. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Pál Béla képviselő a törvényjavaslat 7. § (8) bekezdés d) pontjának a következő
módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
/(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5)
bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3)
bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségekből/
„d) [céltámogatások] cél- és címzett támogatások jogcímen […] 0,09 millió forint,”
/visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R.
tartalmazza./
Indokolás: Lásd a T/881/8. számú módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (9) bekezdés a)-b)
pontjának a következő módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
„(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített
mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított
összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján
a) a visszafizetési kötelezettség […] 20,2 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás […] 1,5 millió forint,
amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza.”
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 6., 10., 14., 15.,
16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/6. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

14. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (10) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
"(10) Az önkormányzatok 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés
elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul
visszaigényelt […] 29,9 ezer forint állami támogatás visszafizetésének, illetve a még
jogszerűen járó […] 54,6 ezer forint elszámolásának részletezését – az Állami Számvevőszék
által megállapítottakat is figyelembe véve – a PM-ÖTM R. tartalmazza."
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 6., 10., 13., 15.,
16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/7. számú módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. §-át új (11) bekezdéssel
kiegészíteni javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
"(11) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi
LXXXIX. tv. 14. §-a alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által
megállapított elmaradása miatt – 75,9 millió forint céltámogatási előirányzat, valamint 0,3
millió forint területi kiegyenlítést szolgáló támogatás előirányzatának visszavonásáról az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezik."
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 6., 10., 13., 14.,
16. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/8. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

16. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 7. § (16) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:
/A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések/
"[(16)] (17) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a kiegészítéssel érintett települési
önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III./8. pontjában
szereplő módszer alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira is –[…]
6738,2 millió forint visszatérítés illeti meg, melynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium
rendelkezett."
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 6., 10., 13., 14.,
15. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/881/14/9. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 10. §-ának a következő módosítását,
valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:
„10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [...] 1.840,5 millió forint
egyszeri – a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási
kiegészítő támogatás illeti meg[, illetve beszámítás terheli] a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi
közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére[, illetve
javára] 2006. decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat
270,0 millió forint egyszeri - a 2005. évi önkormányzati, szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet,
XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12.
alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata
terhére 2006. decemberében.
[(2)] (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet,
XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. Átadásra
nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának csökkentésével 2006.
évben [22,2] 30,2 millió forinttal terhelendők meg.”
Indokolás: Lásd a T/881/15. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

18. Révész Máriusz és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 10. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolják:
„10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [...] 4.952.796 millió forint
egyszeri – a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási
kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi
közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára
2006. decemberében.”
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Indokolás: Lásd a T/881/6. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Tállai András képviselő a törvényjavaslat Első részét új 15. §-sal és azt
megelőző címmel kiegészíteni javasolja:
„A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos
megállapítások
„15. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy
(1) a 2005. évi költségvetés végrehajtása, a kiadások és bevételek elszámolása közben
számos trükközés történt, amely súlyosan sérti az államháztartás átláthatóságát, az
elszámolások hitelességét és nyomon követhetőségét.
(2) a központi költségvetés meghatározó bevételi előirányzatai fölül, míg egyes
jelentős súlyú kiadási előirányzatai alultervezettek voltak.
(3) a központi költségvetés 2005. évi hiányának alakulását döntően a kincstári
vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos, a Budapest Airport Rt. vagyonkezelői
jogának és ehhez kapcsolódó egyes ingóságok értékesítéséből származó 400,1 Mrd Ft összegű
rendkívüli, a költségvetésben nem tervezett bevétel határozta meg. A privatizációból
származó bevételt nem adósságcsökkentésre, hanem folyó költségvetési kiadásokra
fordították.
(4) a Budapest Airport Rt. privatizációjához kapcsolódó vagyonelemeken felül
ingatlanokat is értékesítettek, amelyekből összesen 851,9 M Ft folyt be a központi
költségvetésbe. A 851,9 M Ft-ért értékesített ingatlanok körében egy olyan ingatlan sem
található, amelyet a KVI a tervezési időszakban a Pénzügyminisztériumnak eladni javasolt,
illetve a KVI értékesítési terveiben szerepelt volna. Kincstári vagyonként sem nyilvántartási
értékükben, sem pontos megnevezésükben nem beazonosíthatóak.””
Indokolás: Lásd a T/881/11. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya
Budapest, 2006. október 26.
Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési, pénzügyi
és számvevőszéki bizottság elnöke

Dr. Avarkeszi Dezső s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
az Európai ügyek
bizottságának elnöke

Simon Gábor s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai
bizottság elnöke

Dr. Lázár János s.k.,
a Honvédelmi és rendészeti
bizottság elnöke

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

Katona Kálmán s.k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális és sajtóbizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi és határon túli magyarok
bizottságának elnöke

Font Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Dr. Simicskó István s.k.,
a Nemzetbiztonsági
bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s.k.,
az Oktatási és tudományos
bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési
bizottság elnöke

Bánki Erik s.k.,
a Sport- és turisztikai
bizottság elnöke
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