
 
 
 

T/1145/237. 
 
 

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 
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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költ-
ségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügy-
rendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi 
jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Euró-
pai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkozta-
tási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottsága, If-
júsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvé-
delmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi 
és határon túli magyarok bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, 
Oktatási és tudományos bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága, Sport- és 
turisztikai bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 
T/1145. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/1145//  4., /  5., /  6., /  8., /  9., 
/ 10., / 11., / 12., / 13., / 14., / 15., / 16., / 17., / 18., / 19., / 20., / 22., / 25., / 26., / 29., / 30., / 31., / 32., / 
33., / 34., / 35., / 36., / 38., / 39., / 40., / 44., / 46., / 49., / 55., / 56., / 59., / 62., / 64., / 65., / 66., / 67., / 
68., / 69., / 70., / 71., / 72., / 73., / 74., / 75., / 76., / 77., / 78., / 79., / 82., / 84., / 86., / 89., / 91., / 92., / 
94., / 96., / 99., /101., /102., /103., /104., /105., /106., /107., /108., /109., /110., /113., /115., /116., 
/117., /118., /119., /121., /124., /125., /126., /127., /128., /130., /131., /133., /135., /136., /137., /138., 
/139., /140., /141., /142., /143., /144., /145., /146., /147., /148., /149., /150., /151., /152., /153., /154., 
/155., /156., /158., /159., /160., /161., /162., /163., /164., /165., /166., /169., /170., /171., /172., /173., 
/174., /175., /176., /177., /178., /179., /180., /181., /182., /183., /184., /185., /186., /187., /188., /189., 
/190., /191., /192., /196., /197., /198., /199., /200., /201., /202., /203., /204., /205., /206., /207., /208., 
/209., /210., /211., /212., /213., /214., /215., /217., /218., /219., /220., /221., /223., /224., /225., /226., 
/227., /232., /233.,  számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szö-
vegrészeket 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 módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 
 

Az ajánlás-tervezetben *-gal jelzett módosító javaslatok az előzetes értékelés szerint a határozat-
hozatal II. szakaszába tartoznak. Indokolt, hogy az ajánlás-tervezet szerinti minősítéseket az első helyen 
kijelölt bizottság - állásfoglalásának meghozatala során, az Előterjesztő képviselőjének véleményét kikérve 
- is bírálja el. Ezen elbíráláskor I. szakaszba tartozó módosító javaslatok azok is, amelyek ugyan fejezeten belüli 
átcsoportosítást tartalmaznak, de az átcsoportosítás a bevételek, kiadások és támogatások közötti előirányzatokat 
– fejezeti főösszegeket érintően – változtatják. (A „*”-gal jelzett módosító javaslatokat az I. rész számozott aján-
lása már a Hsz. 121. § (2) bekezdése alapján csak a módosító javaslatok irományszáma szerint tünteti fel.). 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirány-
zat-megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító 
javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határo-
zati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 



- 3 - 

 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 vo-
natkozik, 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 bi-
zottság 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. 
 

Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli át-
csoportosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) elői-
rányzat, illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá 
ha a módosító javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 
 
 
 
 
 1. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 6. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) A privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával a 15. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti elő-
irányzata legfeljebb 1000 millió forinttal túlléphető az (1) bekezdésben meghatározott záró pénzkész-
let terhére.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 2. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 6. § (6) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) A privatizációért felelős miniszter hozzájárulásával az ÁPV Zrt. a 15. sz. melléklet egyes elői-
rányzatai között átcsoportosítást hajthat végre a kormányzati szektor hiányát érintő, illetve a kormány-
zati szektor hiányát nem érintő kiadási csoportokon belül oly módon, hogy a hiányt érintő változást a 
fejezeti egyensúlyi tartalékkal szemben kell elszámolni.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2. (8. sz. jav. - 6.§(6)), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (8. sz. jav. - 6.§(5)), pontjában foglaltakkal. 
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 3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a 
következő új 8. §  felvételével: 
 
„8. § 2007. év során az Áht. 100. §-ának (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi műveletek végzé-
sére nem jogosultak az alábbi gazdasági társaságok mindaddig, amíg többségi állami tulajdonban van-
nak: 
 
a) Nemzeti Autópálya Zrt. 
b) Állami Autópálya Kezelő Zrt. 
c) Magyar Távirati Iroda Zrt. 
d) Magyar Televízió Zrt. 
e) Magyar Rádió Zrt. 
f) Duna Televízió Zrt.” 
 
 Indokolás a T/1145/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
10. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A központi költségvetési szervek – a (3) és (5) bekezdésekben megjelölt szervek kivételével – a 
(2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 95%-át hasz-
nálhatják fel. A fennmaradó 5% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés 
központosított bevételét képezi, kivéve a felsőoktatási intézményeket, a Magyar Tudományos Akadé-
miát, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet, az Országos Mentőszolgálatot, az 
Országos Vérellátó Szolgálatot, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, valamint a 
költségvetési rendben gazdálkodó kutatóintézeteket, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordí-
tani.” 
 
 Indokolás a T/1145/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 5. Kuncze Gábor képviselő  a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 816,2 millió forintot, a Magyar Bányászati Hiva-
tal 264,1 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 502,9 millió forintot, az Országos Mérésügyi 
Hivatal 849,1 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 7 364,1 millió forintot, az Útgazdálkodási és 
Koordinációs Igazgatóság 135,5 millió forintot, [a Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
2 038,0 millió forintot] a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 490,0 millió forintot köteles 2007. 
évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi 
költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet kö-
vető hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.” 
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 Indokolás a T/1145/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 6. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
11. § kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának havi összege 
a) az Akadémia rendes tagjai esetében 455 000 forint, 
b) az Akadémia levelező tagjai esetében 353 900 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 7. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
11. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével: 
 
„(7) A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozat-
tal rendelkezők tiszteletdíjának havi összege 101 100 forint, az 1995. január 1-je előtt nyugdíjba vo-
nultak esetében - a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésre tekintettel  - 97 100 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 8. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés c) 
pont módosítását javasolják: 
 
/(1) Az Országgyűlés – a 14. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kö-
töttséggel járó állami támogatást állapít meg:/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (127. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.21.cím), 320. (127. sz. 
jav. - 1.sz.mell.XLII.fej.6.cím3.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (140. sz. jav. - 11.§új(7)), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (140. sz. jav. - 11.§új(6)), pontjában foglaltakkal. 
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„c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, ez utóbbinál a 2007. évi új induló beruházá-
sok támogatási előirányzatának 
 
ca) 15 %-a a régió lakónépességének arányában, 
cb) 85 %-a a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű, a területfejlesztés kedvezmé-
nyezett településeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendeletben meghatározott kistérsé-
gek lakónépessége alapján 
 
kerül régiónként elosztásra e törvény 16. számú melléklete szerint;” 

 
 
 Indokolás a T/1145/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 9. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott szemé-
lyi jövedelemadó [8]6%-a illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 10. A Mezőgazdasági bizottság  a törvényjavaslat 27. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt támogatások kizárólag abban az esetben finanszí-
rozhatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben az így igénybe vett teljes összeget az Euró-
pai Unió [– még 2007. évben –] utólagosan megtéríti, de a kifizetés időpontjában a vidékfejlesztési 
stratégiai tervekben foglalt célokra felhasználható uniós forrás nem áll rendelkezésre.” 
 
 Indokolás a T/1145/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (26. sz. jav. - 65.§(2)úje)), 81. (26. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.6.cím), 82. (26. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.10.cím), 571. (26. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (15. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), pontjában foglal-
takkal. 
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 11. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa és 
Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés h) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, 
társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társa-
ság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként 
végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiak-
ban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb 
hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/ 
 
„h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel az i) 
pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. b)-l) és 12-14. 
pontjaiban, továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontj[á]aiban, valamint IV. részének 2.3 és 
2.4b)-f) és 2.5 pontjaiban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek 
mellett.” 
 
 Indokolás a T/1145/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 12. Dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 30. 
§ (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) Az (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, va-
lamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása – [a Kormány által 
meghatározott eljárási szabályok szerint] a normatív hozzájárulás az önkormányzatokkal azonos 
számítási eljárás szerint – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, il-
letve javára történik.” 
 
 Indokolás a T/1145/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Oktatási és tudomá-
nyos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 13. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 30. § (6) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szol-
gáltatás egyházi fenntartója 2007-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájá-
rulásokra – a 3. számú mellékletben, valamint a Kiegészítő szabályok 5/[B]A. pontjában megfogalma-
zott feltételeken túl – akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. 
évi CLIII. törvény 30. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett. A személyes gondosko-
dást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója új 
belépőnek minősül a 3. számú melléklet 5/B. kiegészítő szabálya alapján.” 
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 Indokolás a T/1145/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 14. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 30. § (7) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szol-
gáltatás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója 2007-ben az (1) bekezdés h) pontjában 
felsorolt normatív állami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben, valamint a Kiegészítő szabályok 
5/[B]A. pontjában megfogalmazott feltételeken túl – akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2006. 
évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 30. § (7) bekezdésében foglaltaknak eleget tett. A 
személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás 
(6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új belépőnek minősül 
    a) ha támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében a szolgáltatás 
után 2006. december 31-én normatív hozzájárulásban nem részesült, 
   b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál azon ellátotti szám esetében, amelyre tekintettel 2006. de-
cember 31-én normatív hozzájárulásban nem részesült, 
   c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellátás-
nál azon férőhelyek esetében, amelyekre 2006. december 31-én normatív hozzájárulásban nem része-
sült, 
   d) demens betegek ellátásánál azon férőhelyek esetében, amelyen ellátottakra ezen jogcímen 2006. 
december 31-én normatív hozzájárulásban nem részesült.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 15. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 30. § (8) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
 
„(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás egyházi fenntartója esetében a 2008. évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, 
[ha] hogy a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2007. július 31-éig [bejelen-
ti] bejelentse  a Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (115. sz. jav. - 30.§(7)), 15. (115. sz. jav. - 30.§(8)), 16. 
(115. sz. jav. - 30.§(9)), 18. (115. sz. jav. - 30.§(10)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (115. sz. jav. - 30.§(6)), 15. (115. sz. jav. - 30.§(8)), 16. 
(115. sz. jav. - 30.§(9)), 18. (115. sz. jav. - 30.§(10)), pontjaiban foglaltakkal. 
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a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férő-
helyszám, szolgálat, központ) és 
b) az igénybevétel 2008. évi várható időtartamát. 
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 16. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 30. § (9) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
 
„(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltató – (8) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója esetén a 2008. évi normatív hoz-
zájárulás igénylésének feltétele, hogy  
 
a) [ha]  a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2007. július 31-éig [bejelen-
ti]bejelentse a Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának 
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férő-
helyszám, szolgálat, központ), és 
ab) az igénybevétel 2008. évi várható időtartamát, valamint 
b) [ha] a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa fenntartott, az igénylés 
alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra, illetve központra 2007. december 
31-én külön jogszabály szerint jogerős működési engedéllyel [rendelkezik]rendelkezzen, és 
c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén[, ha] az általa fenntartott, és az igénylés 
alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat irányí-
tásáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe – külön jogszabály szerint, a biz-
tosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága 
alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve – befogadja. 
Az a) pont szerinti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (115. sz. jav. - 30.§(6)), 14. (115. sz. jav. - 30.§(7)), 16. 
(115. sz. jav. - 30.§(9)), 18. (115. sz. jav. - 30.§(10)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (115. sz. jav. - 30.§(6)), 14. (115. sz. jav. - 30.§(7)), 15. 
(115. sz. jav. - 30.§(8)), 18. (115. sz. jav. - 30.§(10)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 17. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Varga 
Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cse-
resnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László Tamás, Font Sán-
dor és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (9) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltató – (8) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója esetén a 2008. évi normatív hoz-
zájárulás igénylésének feltétele, 
 
a) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2007. július 31-éig bejelenti a 
Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának 
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férő-
helyszám, szolgálat, központ), és 
ab) az igénybevétel 2008. évi várható időtartamát.[, valamint 
b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa fenntartott, az 
igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra, illetve központra 
2007. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és 
c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén, ha az általa fenntartott, és az igénylés 
alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat 
irányításáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe – külön jogszabály 
szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági 
hatékonysága alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve – befogadja. 
Az a) pont szerinti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 18. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 30. § 
(10) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
 
„[(10) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intéz-
mény, szolgáltató – (6) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója 2008. évben normatív 
hozzájárulásra akkor jogosult, 
 
a) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2007. július 31-éig bejelenti 
a Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának 
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, 
férőhelyszám, szolgálat, központ), és 
ab) az igénybevétel 2008. évi várható időtartamát, valamint 
b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa fenntartott, az 
igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra, illetve központra 
2007. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és 
c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén, ha az általa fenntartott, és az igénylés 
alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat 
irányításáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe – külön jogszabály 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (197. sz. jav. - 30.§(10)), pontjában foglaltakkal. 
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szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági 
hatékonysága alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve – befogadja. 
Az a) pont szerinti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 19. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Varga 
Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cse-
resnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László Tamás, Font Sán-
dor és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (10) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(10) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltató – (6) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója 2008. évben normatív hozzájáru-
lásra akkor jogosult, 
 
a) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2007. július 31-éig bejelenti a 
Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának 
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férő-
helyszám, szolgálat, központ), és 
ab) az igénybevétel 2008. évi várható időtartamát[, valamint 
b) ha a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó az általa fenntartott, az 
igénylés alapjául szolgáló ellátotti létszámra, férőhelyszámra, szolgáltatóra, illetve központra 
2007. december 31-én külön jogszabály szerint jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és 
c) új, belépő szolgáltatások, illetve férőhelybővítés esetén, ha az általa fenntartott, és az igénylés 
alapjául szolgáló ellátotti létszámot, férőhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat 
irányításáért felelős miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe – külön jogszabály 
szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági 
hatékonysága alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve – befogadja. 
Az a) pont szerinti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye].” 

 
 
 Indokolás a T/1145/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 20. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László és dr. Hoffmann Rózsa képvi-
selők  a törvényjavaslat 30. § (14) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (115. sz. jav. - 30.§(6)), 14. (115. sz. jav. - 30.§(7)), 15. 
(115. sz. jav. - 30.§(8)), 16. (115. sz. jav. - 30.§(9)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (196. sz. jav. - 30.§(9)), pontjában foglaltakkal. 
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„(14) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint ki-
egészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszá-
molás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. [A 
könyvvizsgálat költségeit a nem állami intézmény fenntartója viseli.] A könyvvizsgálat költségei-
hez a központi költségvetés legalább a 2005-re érvényes meghatározott mértékig hozzájárul.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Oktatási és tudomá-
nyos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21. Dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 30. 
§ kiegészítését javasolják a következő új (15) bekezdés  felvételével: 
 
„(15) A közfeladatot ellátó egyházi szervezet - az önkormányzati intézményekhez hasonlóan - a fel-
adata ellátásához kapcsolódóan fejlesztési, ingatlan-felújítási és egyéb támogatásban részesülhet a 
szaktárcák költségvetéséből.” 
 
 Indokolás a T/1145/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbi-
zottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa és 
Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 31. § módosítását javasolják: 
 
„31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásá-
ról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat 
felhasználási célja a 2007. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél [a társadalmi bűnmegelő-
zés, a parlagfű-mentesítés feladatai, az erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének fel-
adatai, az egészségjavítást célzó sporttevékenység és] a Szülőföld Alap támogatása. Felhasználása a 
2008. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.” 
 
 Indokolás a T/1145/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, 
a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (130. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 103. (130. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.3.cím), 513. (130. sz. jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 23. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 33. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás 
miatt bekövetkező emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl, a kivé-
telek esetében pedig csak a központi egyensúlyi tartalék terhére.” 
 
 Indokolás a T/1145/9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 24. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga Jó-
zsef képviselők  a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek ki-
adási és bevételi előirányzatai főösszegének, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium feje-
zet 11. cím, 39. alcím, 9. egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 
jogcím-csoport előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §[-ában] (1) bekezdésében foglaltakat, 
valamint ha a fejezetek között a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői kezdeményeznek előirány-
zat-átcsoportosítást.” 
 
 Indokolás a T/1145/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az e törvény 14. számú mellék-
letben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirány-
zattól az érintett fejezet egyensúlyi tartaléka, ennek hiányában a központi egyensúlyi tartalék terhére.” 
 
 Indokolás a T/1145/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és informatikai 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 26. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 51. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2007. évben a központi költségvetési szerveknél – ideértve a 
társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2006. évivel 
azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. A maradványképzési kötelezettség alól 
kivételt képez a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésében lévő Nemzeti Civil Alap-
program. A maradvány megállapításának módjára, összegének mérséklésére, fejezetenkénti meghatá-
rozására a Kormány kap felhatalmazást.” 
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 Indokolás a T/1145/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 27. Dr. Avarkeszi Dezső és dr. Bárándy Gergely képviselők  a törvényjavaslat 57. § (3) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi se-
gítői óradíj 2007. évben [2500] 3000 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 28. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 58. § kiegészítését java-
solják a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600 
- 44 600 forint, ha a gyermek 2007. évben született.” 
 
 Indokolás a T/1145/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság az Előterjesztő képviselő-
je nem foglalt állást,, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 29. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
60. § módosítását javasolják: 
 
„60. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 22. § (1) bekez-
dés[e]ének a) és c) pontjában meghatározott - a felnőttképzést folytató intézményekben az első és a 
második, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére 
irányuló - képzésben részt vevő felnőtt képzésének elméleti óraszáma után 240 forint/fő/óra, gyakorla-
ti óraszáma után 560 forint/fő/óra a 2006. évben nyújtható normatív támogatás mértéke. Az Fktv. 22. § 
(1) bekezdése alapján [a fogyatékkal élő] felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható 
normatív támogatás mértéke 2007. évben 780 forint/fő/óra.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181. (96. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 187. (96. sz. jav. 
- 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc4.jcs), 209. (96. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 30. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 60. § módosítását javasolja: 
 
„60. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 22. § (1) bekezdése alap-
ján a fogyatékkal élő felnőttek 2004., 2005., illetve 2006. év(ek)ben támogatott és a 2007. évre áthú-
zódó általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke 2007. évben 780 
forint/fő/óra.” 
 
 Indokolás a T/1145/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Oktatási és tu-
dományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 31. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 65. § (2) bekezdés ki-
egészítését javasolják a következő új e) pont  felvételével: 
 
/(2) A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege a következők 
szerint alakul ki:/ 
 
„e) A IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 6. címzett és céltámogatások cím tekintetében a 
15. § (1) bekezdés c) pontja szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 201. 
(128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 203. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 204. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 284. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26. sz. jav. - 15.§(1)c)), 81. (26. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.6.cím), 82. (26. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.10.cím), 571. (26. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 32. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 67. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásait legalább 50%-ban közvetlenül a gazdaság 
szereplői, a vállalkozások ebbéli tevékenységének támogatására kell fordítani.” 
 
 Indokolás a T/1145/12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 33. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 68. § (1) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése 
összegzéséből adódó 2007. évi 
a) bevételi főösszegét [4 198 118,3] 4 199 418,3 millió forintban, 
b) kiadási főösszegét [4 230 356,7] 4 231 656,7 millió forintban, 
c) hiányát 32 238,4 millió forintban 
állapítja meg.” 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű: a Költségvetési bizott-
ság az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást, 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 34. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 69. § (1) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az Országgyűlés a Ny. Alap 2007. évi 
a) bevételi főösszegét [2 561 725,0]2 563 025,0 millió forintban, 
b) kiadási főösszegét [2 561 725,0] 2 563 025,0 millió forintban, 
c) egyenlegét nulla forintban 
állapítja meg.” 
 

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság döntése szerint a módosító javaslat nem fe-
lel meg a Hsz. 120. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (116. sz. jav. - 69.§(1)), 37. (116. sz. jav. - 72.§(5)), 40. 
(116. sz. jav. - 83.§f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű: a Költségvetési bizott-
ság az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást, 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35. Dr. Kékesi Tibor képviselő  a törvényjavaslat 71. § módosítását javasolja: 
 
„71. § A 69. és a 70. §-ban meghatározott kiadások előirányzatai közül az e törvény 14. számú mellék-
letében meghatározott előirányzatok teljesülése külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elői-
rányzattól a központi egyensúlyi tartalék terhére.” 
 
 Indokolás a T/1145/11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális 
és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 36. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 72. § (5) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze a nyugel-
látásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a 
nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvény szerinti emelés végrehajtásá-
val összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. 
előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások ki-
emelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.” 
 
 Indokolás a T/1145/117. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és mun-
kaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság 
ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság döntése szerint a módosító javaslat nem fe-
lel meg a Hsz. 120. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (116. sz. jav. - 68.§(1)), 37. (116. sz. jav. - 72.§(5)), 40. 
(116. sz. jav. - 83.§f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 37. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 72. § (5) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze a nyugel-
látásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a 
nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvény szerinti emelés végrehajtásá-
val összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. 
előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások ki-
emelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű: a Költségvetési bizott-
ság az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást, 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 38. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 73. § kiegészítését javasolja a következő 
új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetérté-
sével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 
a) 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti 
ellátás jogcím és 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzatait együttesen megemelje az 
 aa) 1. cím, 1. alcím Munkáltatói egészségbiztosítási járulék előirányzat túlteljesülése esetén a 
többletbevétel 9%-ával, 
 ab) az 1. cím, 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék előirányzat túlteljesülése esetén a több-
letbevétel 9 %-ával, 
 ac) az 1. cím, 4. alcím, 1. jogcím-csoport Tételes egészségügyi hozzájárulás előirányzat túltel-
jesülése esetén a többletbevétel 9 %-ával, 
 ad) az 1. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport baleseti járulék előirányzat túlteljesülése esetén a 
többletbevétel 9 %-ával, valamint az 
b) 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munka-
adókat terhelő járulékok kiemelt kiadási előirányzatait együttesen megemelje az a) pontban nevesített 
bevételi előirányzatok többletének 1 %-ával.” 
 
 Indokolás a T/1145/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 39. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 83. § f) pont módosítá-
sát javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (116. sz. jav. - 68.§(1)), 34. (116. sz. jav. - 69.§(1)), 40. 
(116. sz. jav. - 83.§f)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/83. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„f) a nyugellátások kiadásai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó posta- és egyéb költségek 
fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz címen történő utalás részletes szabályait.” 
 
 Indokolás a T/1145/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 40. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 83. § f) 
pont módosítását javasolják: 
 
/83. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„f) a nyugellátások ténylegesen felmerült kiadásai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó posta- 
és egyéb költségek fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz címen történő utalás részletes szabá-
lyait.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű: a Költségvetési bizott-
ság az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást, 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 41. Pál Béla, dr. Horváth Klára, Nagy Jenő, dr. Nagy Imre, Koscsó Lajos, dr. Tóth Jó-
zsef, Tóth József, dr. Bakonyi Tibor és dr. Tompa Sándor képviselők  a törvényjavaslat 86. § (2) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2007-re esedékes [összegének] összege 50%-a megfizetését [– a média tv. 80. § 
(3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségek kivételével –] átvállalja.” 
 
 Indokolás a T/1145/5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33. (116. sz. jav. - 68.§(1)), 34. (116. sz. jav. - 69.§(1)), 37. 
(116. sz. jav. - 72.§(5)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 42. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 86. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolják: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2007-re esedékes összegének megfizetését – a média tv. 80. § (3) bekezdése sze-
rinti fizetési kötelezettségek áprilistól decemberig terjedő időszakban esedékes összegének kivételével 
– átvállalja.” 
 
 Indokolás a T/1145/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Sport- és 
turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 43. Pál Béla, dr. Horváth Klára, Nagy Jenő, dr. Nagy Imre, Koscsó Lajos, dr. Tóth Jó-
zsef, Tóth József, dr. Bakonyi Tibor és dr. Tompa Sándor képviselők  a törvényjavaslat 86. § (2) 
bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2007-re esedékes összegének megfizetését [– a média tv. 80. § (3) bekezdése sze-
rinti fizetési kötelezettségek kivételével –] átvállalja.” 
 
 Indokolás a T/1145/4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális és saj-
tóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

 44. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 852,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (173. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.címúj21.alc), 514. (173. 
sz. jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, 
dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, dr. 
Puskás Tivadar, dr. Gruber Attila és dr. Spiák Ibolya képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 5 212,9 /-4240,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 46. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 795,4 /-657,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 47. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (201. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 318. (139. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 4 652,9 /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 48. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     1 Települési önkormányzati feladatok  1 786,5 /+1786,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     2 Körzeti igazgatás  950,4 /+950,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 50. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 
53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 50. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. 
alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
    3 Körjegyzőség működése  455,5 /+455,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 51. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
    4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai  251,7 /+251,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. 
alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. 
alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 52. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
    5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok  100,8 /+100,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 53. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 6. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
    6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása  17,2 /+17,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 54. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 7. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
         elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 
         települési önkormányzatok feladatai  534,5 /+534,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 8. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     8 Üdülőhelyi feladatok  752,9 /+752,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 55. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 56. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 9. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     9 Pénzbeli szociális juttatások  5 441,4 /+5441,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 57. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 10. alcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 57. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
    10 Lakáshoz jutás feladatai  1 245,4 /+1245,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[16 331,7] 17 331,7 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 59. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. 
(182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 
358. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 59. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[16 331,7] 17 409,6 /+1077,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 60. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti 
           elhelyezés [33 713,0] 35 938,1 /+2225,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 60. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 63. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 61. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, Varga Mihály, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, Font Sándor, dr. Iván 
László, László Tamás, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés [33 713,0]35 713,0
 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Hajléktalanok átmeneti intézményei [1 376,6] 1 437,2 /+60,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 108. (180. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 288. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 381. (180. sz. jav. - 3.sz.mell.12.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (181. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 390. (181. sz. jav. 
- 3.sz.mell.13.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 63. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Hajléktalanok átmeneti intézményei [1 376,6] 1 467,2 /+90,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     14  Gyermekek napközbeni ellátása [5 424,4] 5 782,2 /+357,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 71. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 65. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 15. 
alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Közoktatási [alap-]hozzájárulások [329 176,8] 444 676,4 /+115 499,6 kiad.// 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 66. Dr. Gyenesei István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
15. alcím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 67. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Közoktatási alap-hozzájárulások [329 176,8] 340 697,8 /+11521,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 16. 
alcím elhagyását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     [16  Közoktatási kiegészítő hozzájárulások] [101 156,6]  /-101156,6 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (13. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 426. (13. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.), 489. (13. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68. Dr. Gyenesei István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
16. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [101 156,6] 93 145,6 /-8011,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 69. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [101 156,6] 103 156,6 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat részbeni forrását hiányosan tünteti fel, így az nem ke-
rült felvezetésre. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (13. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 426. (13. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.), 489. (13. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (155. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 425. 
(155. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.), 490. (155. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 70. Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [101 156,6] 104 172,5 /+3015,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 71. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
   18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok  1 010,5 /+1010,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 117. (156. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 283. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 450. (156. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 72. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 
491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. 
jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 72. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 19. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19 Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi 
         feladatok  494,2 /+494,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 73. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Központosított előirányzatok [92 150,4] 92 435,4 /+285,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 78. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 
491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. 
jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (221. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 503. 
(221. sz. jav. - 5.sz.mell.5.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 74. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László és dr. Hoffmann Rózsa képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Központosított előirányzatok [92 150,4] 92 250,4 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Oktatási és tudomá-
nyos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75. Pál Tibor és Farkas Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
2. cím kiegészítését javasolják a következő új 21. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     21  Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 500,0
 /+2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- nem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 21. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     21 Helyi önkormányzatok temetői támogatása  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (130. sz. jav. - 30.§(14)), 103. (130. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.3.cím), 513. (130. sz. jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (14. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím28.alc), 512. (14. 
sz. jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (173. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 514. (173. sz. 
jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 77. Varga Mihály és Halász János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása [10 810,0] 10 947,0 /+137,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 78. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz [30 000,0] 35 939,5 /+5939,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (219. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 517. 
(219. sz. jav. - 7.sz.mell.c)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 79. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 79. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása  2 933,1 /+2933,1 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 80. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     4  A többcélú kistérségi társulások támogatása [18 287,0] 18 487,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzat részbeni forrásaként a XLI. fejezet összegét javasolja. 
A HSZ 120. § (3) bekezdése értelmében a központi költségvetés fejezeti összegeire kizárólag a költség-
vetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (102. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 525. 
(102. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 40 - 

- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 81. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   6  Címzett és céltámogatások [57 300,0] 58 300,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 82. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   10  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának  
         támogatása [5 800,0] 4 800,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 83. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 517,0 /-256,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 276,0 /-256,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26. sz. jav. - 15.§(1)c)), 31. (26. sz. jav. - 65.§(2)úje)), 82. 
(26. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.10.cím), 571. (26. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26. sz. jav. - 15.§(1)c)), 31. (26. sz. jav. - 65.§(2)úje)), 81. 
(26. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.6.cím), 571. (26. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 84. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, Varga Mihály, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, Font Sándor, dr. Iván 
László, László Tamás, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 241,0 /-532,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 000,0 /-532,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 85. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 3 773,5 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 1 532,5 /-1000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (200. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím2.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 108. (180. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 288. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 381. (180. sz. jav. - 3.sz.mell.12.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (225. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 553,5 /-220,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 220,7] 1 000,7 /-220,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 87. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 87. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 241,0 /-532,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 000,0 /-532,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 88. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Szabó 
Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 44 - 

Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását java-
solják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 573,5 /-200,0 tám./ 
    1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 220,7] 1 020,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 89. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 241,0 /-532,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 000,0 /-532,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 90. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 273,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 032,5 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286. (188. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím46.alc6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (125. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), 221. 
(125. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím22.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 91. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 473,5 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 232,5 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 92. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 673,5 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 432,5 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/224. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (226. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím2.alc34.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (223. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alc20.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (224. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 93. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 3 773,5 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 1 532,5 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 94. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Árpád, 
dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, dr. 
Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 688,5 /-85,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 448,6] 363,6 /-85,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (227. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (210. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím17.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 95. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 673,5 /-100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 448,6] 348,6 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 96. Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 407,6 /-365,9 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 166,6 /-365,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97. Lázár János, Varga Mihály és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 273,5 /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 532,5] 2 032,5 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/164. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Hon-
védelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Nemzetbiztonsági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 98. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Szabó 
Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását java-
solják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 773,5] 4 673,5 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 448,6] 348,6 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 117. (156. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 283. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 450. (156. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (164. sz. jav. - 1.sz.mell.XIII.fej.3.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 99. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  3  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal [7 638,1]7 538,1
 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 784,3] 684,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, 
az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 100. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal [7 638,1]7 538,1
 /-100,0 tám./ 
     2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 784,3] 684,3 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (191. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 147. 
(169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 166. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím27.alc6.jcsúj10.jc), 178. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 236. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 101. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal [7 638,1]7 577,5
 /-60,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 784,3] 723,7 /-60,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/181. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 
119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (181. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 390. (181. sz. 
jav. - 3.sz.mell.13.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 102. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal [7 638,1]7 563,1
 /-75,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 784,3] 709,3 /-75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 103. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László és dr. Hoffmann Rózsa kép-
viselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   3  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal [7 638,1]7 538,1
 /-100,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 784,3] 684,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Oktatási és tudomá-
nyos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (205. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (130. sz. jav. - 30.§(14)), 74. (130. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 513. (130. sz. jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 104. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 4. cím  felvéte-
lével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   4  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal  282,5 /+282,5 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  136,9 /+136,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  44,5 /+44,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  94,5 /+94,5 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  6,6 /+6,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 105. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 6. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   6  Távközlési Szolgálat [1 366,6] 1 166,6 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 171,2] 971,2 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 136. 
(35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 138. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 279. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 291. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 292. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 296. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 106. Dr. Pesti Imre és dr. Kupper András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   6  Távközlési Szolgálat [1 366,6] 1 166,6 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 171,2] 971,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 259. (215. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím1.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 107. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 7. cím elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  [7  Kormányzati Személyügyi Központ] [ 80,0]  /-80,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 26,0]  /-26,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 7,5]  /-7,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 41,5]  /-41,5 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 5,0]  /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 108. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, Varga Mihály, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, Font Sándor, dr. Iván 
László, László Tamás, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 800,0 /-2200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 774,0 /-2200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (214. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím17.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 84. (180. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 288. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 381. (180. sz. jav. - 3.sz.mell.12.), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 109. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 1 850,0 /-1150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 1 824,0 /-1150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 400,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 374,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (208. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.5.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 180. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 358. 
(182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 600,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 574,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 1 388,0 /-1612,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 1 362,0 /-1612,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (176. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (199. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alc3.jcs), 
319. (199. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



- 57 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 113. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 1 148,2 /-1851,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 1 122,2 /-1851,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 114. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 715,0 /-285,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 689,0 /-285,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 115. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (175. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím39.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (221. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 503. (221. sz. jav. - 
5.sz.mell.5.), pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 850,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 824,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 116. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 900,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 874,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási és munka-
ügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 117. Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 500,0 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 474,0 /-2500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (178. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (74. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 800,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 774,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 119. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 500,0 /-2500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 474,0 /-2500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 96. (156. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 283. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), 450. (156. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260. (76. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím2.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 120. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 900,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 874,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 132. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (77. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím20.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális és saj-
tóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 121. Lázár János, Varga Mihály és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 974,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 122. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 900,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 874,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/69. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (163. sz. jav. - 1.sz.mell.XIII.fej.8.cím1.alc5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (69. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.címúj 42.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 123. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 700,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 674,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 124. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 700,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 674,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 125. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (70. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcsúj7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (71. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs1.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 700,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 674,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/72. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 126. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 500,0 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 474,0 /-2 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
     8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 1 974,0 /-1 000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (72. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (172. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), 
240. (172. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
        8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 500,0 /-2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 474,0 /-2 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, 
az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 129. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 974,0 /-2000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (171. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 147. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 166. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím27.alc6.jcsúj10.jc), 178. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 
236. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (155. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 425. (155. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.), 490. (155. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 130. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa és 
Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 885,0 /-2115,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 859,0 /-2115,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 131. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 910,0 /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 884,0 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (131. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím39.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (73. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása][ 250,0]  /-250,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 64,0]  /-64,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 160,0]  /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 133. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 133. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. 
alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Kormányzati személyügyi feladatok támogatása [ 250,0] 90,0 /-160,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 160,0]  /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások [ 60,0] 15,0
 /-45,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 10,0] 3,0 /-7,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 5,0] 2,0 /-3,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 45,0] 10,0 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 135. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       25  Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása  70,0
 /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 136. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
26. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 266. (204. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím17.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 136. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 138. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 279. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 
291. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 292. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 296. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       26  Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret  38,0 /+38,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0     /+38,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 137. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       1  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások  
          Közalapítvány [ 50,0] 25,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 25,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási és tu-
dományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 138. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 135. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 138. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 279. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 
291. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 292. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 296. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (125. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 221. (125. sz. 
jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím22.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       3  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása  350,0
 /+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
           3  Dologi kiadások  0,3 /+0,3 kiad./ 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  349,7 /+349,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 139. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása [1 003,0]1 403,0
 /+400,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 767,0] 1 167,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 9. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása [2 301,8]2 217,8
 /-84,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 255,7] 2 171,7 /-84,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 135. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 136. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 279. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 291. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 292. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 296. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (124. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és 
sajtóbizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 141. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       4  Illyés Közalapítvány  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási és tu-
dományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 142. A Környezetvédelmi bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [42 200,0] 42 000,0 /-200,0 kiad./ 

 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (34. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím2.alc12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (56. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.11.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat 
nem felel meg a Házszabály 120. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (233. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.címúj3.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 
2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       2  Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret[4 000,0] 3 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 20. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     3  Központi egyensúlyi tartalék [50 000,0] 38 400,0 /-11600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 145. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (79. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (213. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs1.jc), 
562. (213. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [5 446,3]5 046,3
 /-400,0 tám./ 
  1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 504,7] 1 104,7 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 146. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [5 446,3]5 046,3
 /-400,0 tám./ 
   1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 504,7] 1 104,7 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 147. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [5 446,3]5 046,3
 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 504,7] 1 104,7 /-400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (124. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím4.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 225. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 238. (187. 
sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 309. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/1145/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, 
az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [5 446,3]5 046,3
 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 504,7] 1 104,7 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 128. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 166. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím27.alc6.jcsúj10.jc), 178. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 236. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 160. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 149. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása [5 446,3]5 046,3
 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 504,7] 1 104,7 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/211. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 150. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Közigazgatási hivatalok [7 493,9] 7 596,8 /+102,9 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 565,8] 5 643,8 /+78,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 720,5] 1 745,4 /+24,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (211. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj81.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (89. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím36.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és mun-
kaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, 
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Mezőgazdasági bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 151. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   11  Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet[3 313,1] 2 313,1 /-1000,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Lasztovicza 
Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [9 814,5] 14 814,5 /+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 812,5] 8 812,5 /+5000,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (56. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím4.alcúj4.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként az XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. 
A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a főösszegekre  kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be 
módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (174. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj9.jcs), 274. 
(174. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.24.cím4.alc), 536. (174. sz. jav. - 9.sz.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 153. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 1. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [9 814,5] 10 114,5 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [5 632,0] 5 932,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/72. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati és területfejleszté-
si bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       1  Balaton integrált fejlesztési térség [ 343,5] 600,0 /+256,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 299,5] 556,0 /+256,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (72. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (200. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 155. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 12. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       1  Hozzájárulás a hivatásos állomány 
            kedvezményes nyugellátásához  514,4 /+514,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  514,4 /+514,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 156. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása [ 210,0] 300,0 /+90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 209,0] 299,0 /+90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (36. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc14.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (73. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 63. jogcím-csoport elhagyá-
sát javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása][ 
13,0]  /-13,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]  /-13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Gruber Attila és dr. Spiák Ibolya képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 12. cím 20. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása[ 13,0]
 3,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 3,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 159. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 295. (190. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (202. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím20.alc18.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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    20  Ágazati célfeladatok 
       95  Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott  
             támogatás [ 408,2] 208,2 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2] 208,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       95  Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás[ 408,2]
 208,2 /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2] 208,2 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (102. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím4.alc), 525. (102. sz. 
jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 161. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       95  Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás[ 408,2]
 208,2 /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2] 208,2 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 162. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 25. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Választások lebonyolítása 
       2  Kisebbségi választások lebonyolítása [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 300,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (177. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj11.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163. Godó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 25. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    25  Választások lebonyolítása 
       2  Kisebbségi választások lebonyolítása [ 500,0] 350,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 350,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 164. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
26. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       1  Utánpótlás-nevelési feladatok [ 949,6] 929,6 /-20,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (82. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (55. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj24.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 165. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
26. alcím kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
      24  Kisebbségi sporttevékenység támogatása 
         1  Farkas János Alapítvány támogatása  20,0 /+20,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 166. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 27. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követ-
kező új 10.jogcím  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      6  Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 
        10  Lágymányosi sportcentrum befejezése  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  4 000,0 /+4 000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, 
az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (55. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 128. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 147. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 178. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 236. (169. 
sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 167. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 13. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  13  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Regionális Operatív Program (ROP) 
         2  Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése[2 618,0] 1 811,0 /-807,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés [14 754,7] 11 829,5 /-2925,2 bev./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [17 366,9] 13 634,7 /-3732,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizott-
sága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 168. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 13. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím  fel-
vételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  13  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Regionális Operatív Program (ROP) 
         7  Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 1 407,0
 /+1407 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés  5 100,0 /+5100,0 bev./ 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  6 507,0 /+6507,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 
169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 169. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 169. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 13. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  13  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Regionális Operatív Program (ROP) 
         8  A turisztikai potenciál erősítése a régiókban [2 310,0] 1 710,0 /-600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés [6 612,0] 4 437,2 /-2174,8 bev./ 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 922,0] 6 147,2 /-2774,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 170. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 922,7]2 422,7
 /-500,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 250. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (59. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím2.alc22.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      22  Bormarketing és minőség-ellenőrzés 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 500,0] 2 000,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Me-
zőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 172. Pettkó András 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 [3 290,0] 3 590,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 289,0] 3 589,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (59. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím2.alc15.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (71. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 



- 88 - 

 173. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         7  Kizárólag turisztikai céllal működő erdei kisvasutak üzemeltetési 
             támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 174. Kuncze Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [79 996,3] 78 996,3 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [33 498,5] 32 498,5 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 175. Lázár János, Varga Mihály és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIII. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (70. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (126. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), 
217. (126. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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     1  Katonai Felderítő Hivatal [8 825,1] 9 325,1 /+500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 622,6] 3 122,6 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/164. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Hon-
védelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Nemzetbiztonsági bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 176. Lázár János, Varga Mihály és Csampa Zsolt 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 [2 436,9] 2 936,9 /+500,0 tám./ 
   1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 243,7] 743,7 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177. Lázár János, Varga Mihály és Csampa Zsolt 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 [ 685,5] 2 685,5 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              6  Lakásépítés  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (164. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (165. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (163. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
      1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 696,9] 3 196,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 140,1] 1 640,1 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, 
az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 179. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 696,9] 3 196,9 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 140,1] 1 640,1 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 128. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 147. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 166. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.XI.fej.12.cím27.alc6.jcsúj10.jc), 236. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 180. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása [3 696,9] 3 096,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 140,1] 1 540,1 /-600,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 182. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 287. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 
358. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 181. Dr. Avarkeszi Dezső és dr. Bárándy Gergely képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal [5 243,0] 5 384,0 /+141,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 296,6] 3 322,6 /+26,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 023,5] 1 031,5 /+8,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 830,9] 907,9 /+77,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 80,0] 110,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 182. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 3. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal [5 243,0] 4 913,0 /-330,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 830,9] 500,9 /-330,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (96. sz. jav. - 57.§(3)), 187. (96. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc4.jcs), 209. (96. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 183. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal [5 243,0] 5 223,0 /-20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 80,0] 60,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264. (209. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.címúj16.alc.új3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 184. Varga Mihály és Halász János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   3  Igazságügyi Hivatal [5 243,0] 4 913,0 /-330,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 830,9] 500,9 /-330,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 185. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   4  Szakértői Intézetek [1 646,3] 1 607,3 /-39,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 268,2] 229,2 /-39,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 186. Laboda Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243. (217. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím34.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (212. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.2.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  7  Rendőrség [173 499,5] 174 499,5 /+1000,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
        3  Dologi kiadások [18 793,4] 19 793,4 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 187. Dr. Avarkeszi Dezső és dr. Bárándy Gergely képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       4  Jogi segítségnyújtás [ 50,0] 65,0 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 50,0] 65,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 188. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 
1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       6  Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások [ 191,0] 58,0
 /-133,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 133,0]  /-133,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (6. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (96. sz. jav. - 57.§(3)), 181. (96. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 209. (96. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 189. Varga Mihály és Halász János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek[ 160,0] 23,0 /-137,0 tám./ 

 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 199. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (219. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.4.cím), 517. (219. sz. jav. - 
7.sz.mell.c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 190. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       7  Informatikai rendszerekkel összefüggő  
             kötelezettségek [ 160,0] 37,0 /-123,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 160,0] 37,0 /-123,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 191. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       14  Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához[14 929,9]14 415,5
 /-514,4 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [14 929,9] 14 415,5 /-514,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (206. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím20.alc10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (36. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 192. Laboda Gábor 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 [6 325,4] 5 325,4 /-1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 124,2] 1 124,2 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 193. Kuncze Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 21. cím 
elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  [21  HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat] 
          [1  Működési költségvetés] [19 193,8]  /-19193,8 bev./ 
             [1  Személyi juttatások] [6 648,9]  /-6648,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [2 194,1]  /-2194,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [7 570,0]  /-7570,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]      [ 315,0]  /-315,0 kiad./ 
         [ 2  Felhalmozási költségvetés] [ 6,0]  /-6,0 bev./ 
            [1  Intézményi beruházási kiadások] [2 300,0]  /-2300,0 kiad./ 
             [2  Felújítás] [ 120,0]  /-120,0 kiad./ 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [ 46,0]  /-46,0 kiad./ 
          [3  Kölcsönök] [ 24,0] /-24,0 kiad./
   
                                         [ 18,2]  /-18,2 bev./ 
  

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (6. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.7.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (127. sz. jav. - 10.§(3)), 320. (127. sz. jav. - 
1.sz.mell.XLII.fej.6.cím3.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 194. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25  Északi vasúti összekötő híd rekonstrukciójának megkezdése  800,0
 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Lasztovicza 
Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       9 Gazdaságfejlesztési program  25 000,0 /+25000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25 000,0 /+25000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (170. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 239. (170. 
sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (174. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 274. 
(174. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.24.cím4.alc), 536. (174. sz. jav. - 9.sz.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 



- 100 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 196. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Energiapiaci liberalizáció előkészítés [ 300,0] 50,0 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 300,0] 50,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 197. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      1  Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása 
         1  Távközlési érdekegyeztető fórum  100,0 /+100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
 
            2  Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület  10,0 /+10,0 tám./ 
                1  Működési költségvetés 
                   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
            3  Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság  10,0 /+10,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
           4  Hírközlési Érdekegyeztető Tanács  10,0 /+10,0 tám./ 
             1 Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
            5  INFORUM  10,0 /+10,0 tám./ 
                1  Működési költségvetés 
                    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
            6  Magyar Nemzeti Host  10,0 /+10,0 tám./ 
                 1  Működési költségvetés 
                     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (49. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím2.alc14.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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             7  Informatikai Vállalkozások Szövetsége  10,0 /+10,0 tám./ 
                 1  Működési költségvetés 
                   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
            8  Magyar Tartalomipari Szövetség  10,0 /+10,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                     5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
             9  Neumann János Számítógéptudományi Társaság  10,0 /+10,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                      5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
 
            10  Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete  10,0 /+10,0 tám./ 
                 1  Működési költségvetés 
                    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási és munka-
ügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 198. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 540,0] 2 540,0 /-1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 540,0] 2 540,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (74. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (128. sz. jav. - 60.§), 201. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 203. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 204. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 284. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 540,0] 1 540,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 540,0] 1 540,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 222. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [3 540,0] 3 158,6 /-381,4 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 540,0] 3 158,6 /-381,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 201. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  eMagyarország Pontok [ 430,0] 380,0 /-50,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 430,0] 380,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 202. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       16  Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring[ 15,0] 10,0 /-5,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 
206. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 316. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (128. sz. jav. - 60.§), 198. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 203. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 204. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 284. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 15,0] 10,0 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       16  Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring[ 15,0] 10,0 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 15,0] 10,0 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 204. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       17  Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése[ 622,0] 351,8
 /-270,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 548,0] 277,8 /-270,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 206. 
(198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 316. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (128. sz. jav. - 60.§), 198. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 201. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 204. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 284. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 205. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. 
alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       17  Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése[ 622,0] 122,0
 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 548,0] 48,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 206. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 18. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       17  Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése[ 622,0] 351,8
 /-270,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 548,0] 277,8 /-270,2 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (128. sz. jav. - 60.§), 198. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 201. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 203. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 284. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím18.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (99. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcsúj1.jc.), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 202. 
(198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 316. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/1145/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 207. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 18. 
alcím 17. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      17  Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése 
         1  Roma információs központ létrehozása  500,0 /+500,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 208. Pál Tibor és Farkas Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 28. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [210 000,0] 207 500,0 /-2500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [210 000,0] 207 500,0 /-2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- nem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (99. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (14. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.címúj 21. alc), 512. (14. 
sz. jav. - 5.sz.mell.új21.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 107 - 

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 209. Dr. Avarkeszi Dezső és dr. Bárándy Gergely képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       17  Kihelyezett szakértői támogatás [ 408,3] 252,3 /-156,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,3] 252,3 /-156,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 210. Pettkó András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 42. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     42 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/69. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 211. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (96. sz. jav. - 57.§(3)), 181. (96. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 187. (96. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (69. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [4 924,4] 5 924,4 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [4 924,4] 5 924,4 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 212. Kuncze Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai [ 114,0] 614,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 114,0] 614,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (227. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (126. sz. jav. - 1.sz.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), 217. (126. 
sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai [ 114,0]1 114,0
 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 114,0] 1 114,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       20  Ivóvíz-minőség javító program [ 253,4] 553,4 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 253,4] 553,4 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 215. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Budapesti főutak melletti zajvédelem (Hamzsabégi út, M3-as bevezető szakasz, 4. sz. főút, 
Gyömrői út, Repülőtéri gyorsforgalmi út)  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1 000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (225. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (223. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 216. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Fővárosi árvízvédelmi feladatok Római Parton és Budafok-Tétényben 3 000,0
 /+3000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 217. Kuncze Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Vízkárelhárítási művek fenntartása [1 000,0] 1 500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 736,0] 1 236,0 /+500,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (171. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (172. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 240. 
(172. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (126. sz. jav. - 1.sz.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), 212. (126. 
sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       34  Víz- és környezeti kárelhárítás [ 500,0] 1 000,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 236,0] 736,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 219. Dr. Nagy Andor, Balogh József, Bányai Gábor, Molnár Béla, Kékkői Zoltán József, 
Császár Antal, Farkas Sándor, Fehérvári Tamás és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       35  Természetvédelmi kártalanítás [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/224. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kör-
nyezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Mezőgazdasági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (226. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (224. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 220. A Környezetvédelmi bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. alcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     3  Társadalmi szervezetek támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 221. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
       1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés [ 275,0] 832,5 /+557,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 40,0] 126,0 /+86,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 235,0] 706,5 /+471,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási és tu-
dományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 222. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
39. alcím elhagyását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (233. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.20.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (125. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 137. (125. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [39  2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés][ 150,0]  /-150,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 75,0]  /-75 kiad./ 
          [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 75,0]  /-75 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a 
Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 223. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 39. alcím elhagyását 
javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [39  2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés][ 150,0]  /-150,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 226. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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        [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 75,0]  /-75,0 kiad./ 
       [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 75,0]  /-75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 224. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
    1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [6 000,1] 5 700,1 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 475,2] 1 175,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 225. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [6 000,1] 5 700,1 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 475,2] 1 175,2 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 289. (189. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (170. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs), 
239. (170. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása [6 000,1] 5 700,1 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 475,2] 1 175,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 238. (187. sz. jav. 
- 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 309. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 228. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 7. cím mó-
dosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
   7  Egyéb oktatási intézmények [3 114,1] 3 358,7 /+244,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 387,4] 2 490,8 /+103,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 795,1] 826,2 /+31,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 951,4] 1 037,8 /+86,4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 8,0] 31,7 /+23,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 228. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai] [ 50,0]  /-50,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 50,0]  /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (92. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.15.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 229. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       4  Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak [ 50,0] 109,0 /+59,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/67. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 230. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248. (67. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudo-
mányos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. 
alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése] [ 161,0] 
 /-161,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 122,0]  /-122,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 39,0]  /-39,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 235. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
     45 Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, 
           doktori Iskolák, tehetséggondozó műhelyek 
            támogatása  294,0 /+294,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 232. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
7. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
             támogatása [ 700,0] 1 100,0 /+400,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/66. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Külügyi bizottság, az Oktatási és tu-
dományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (65. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (66. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 233. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      19 Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása  350,0 /+350,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 617,0 /-383,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 617,0 /-383,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 235. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247. (64. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím50.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (203. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.7.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 700,0 /-300,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 700,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 236. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 241. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, 
az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 237. Lázár János, Varga Mihály és Csampa Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 
  1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 238. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-
csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 128. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 147. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 166. (169. sz. jav. - 
1.sz.mell.XI.fej.12.cím27.alc6.jcsúj10.jc), 178. (169. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (165. sz. jav. - 1.sz.mell.XIII.fej.3.cím2.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 239. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
        5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 240. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
        5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 225. (187. sz. jav. 
- 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 309. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (170. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs), 
224. (170. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 241. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      1  Oktatási alapítványok, közalapítványok 
         5  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 
               1  Működési költségvetés 
                        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (172. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 216. 
(172. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 242. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása [2 800,0]2 543,5
 /-256,5 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0] 2 543,5 /-256,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 395. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 
423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243. Varga Mihály és Halász János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Művészeti tevékenységek 
       1  Nemzeti Örökség Program- Nemzeti Évfordulók  330,0 /+330,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  330,0 /+330,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa és 
Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 5. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és 
           kiegészítése [10 819,0] 12 934,0 /+2115,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [10 819,0] 12 934,0 /+2115,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (217. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (131. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 245. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 39. alcím 5. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és 
            kiegészítése [10 819,0] 12 670,8 /+1851,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [10 819,0] 12 670,8 /+1851,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    50  Fejezeti tartalék 
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [12 609,3] 12 209,3 /-400,0 kiad./   
 [12 609,3] 12 209,3 /-400,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/66. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 247. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    50  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [12 609,3] 12 259,3 /-350,0 kiad./  
 [12 609,3] 12 259,3 /-350,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (175. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (66. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím7.alc18.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    50  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [12 609,3] 12 550,3 /-59,0 kiad./  
 [12 609,3] 12 550,3 /-59,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/67. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudo-
mányos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    50  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [12 609,3] 12 315,3 /-294,0 kiad./  
 [12 609,3] 12 315,3 /-294,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/65. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233. (64. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím7.alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (67. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (65. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alcúj 45.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 250. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  12  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         6  Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM in-
tézkedés  500,0 /+500,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés  1 170,0 /+1170,0 bev./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 670,0 /+1670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 251. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím  
felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  12  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         7  Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés 
 500,0 /+500,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés  1 170,0 /+1170,0 bev./ 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 670,0 /+1670,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 251. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 252. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 252. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  12  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         8  Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés[1 371,0]
 571,0 /-800,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [3 342,0]  /-3342,0 bev./ 
             [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 728,8]  /-728,8 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés  1 484,9 /+1484,9 bev./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 984,2] 2 055,9 /-1928,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 253. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [17 038,2] 17 538,2 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [6 063,4] 6 563,4 /+500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 272. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (79. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.20.cím2.alc2.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 254. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Gruber Attila és dr. Spiák Ibolya képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [17 038,2] 21 278,2 /+4240,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [11 832,3] 13 632,3 /+1800,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 840,5] 4 380,5 /+540,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [6 063,4] 7 963,4 /+1900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 255. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 2. cím 1. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     1  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [17 038,2] 15 000,4 /-2037,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [11 832,3] 10 677,3 /-1155,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 840,5] 3 459,4 /-381,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [6 063,4] 5 588,2 /-475,2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 333,7] 307,2 /-26,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (201. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (91. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 256. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
     2  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal [ 148,5] 187,5 /+39,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 60,8] 74,8 /+14,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 18,5] 24,5 /+6,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 59,3] 78,3 /+19,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 257. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   5  Országos Mentőszolgálat [ 287,0] 1 437,0 /+1150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [14 714,3] 15 194,3 /+480,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 854,9] 5 014,9 /+160,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [3 693,3] 4 203,3 /+510,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (212. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (208. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 258. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Vérellátó Szolgálat [2 853,3] 3 236,3 /+383,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 502,6] 5 885,6 /+383,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 259. Dr. Pesti Imre és dr. Kupper András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója[ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 300,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 260. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (203. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (215. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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       2  Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok [2 882,5] 3 082,5 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 447,4] 647,4 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 261. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       12  Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása [ 116,0] 200,0
 /+84,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  84,0 /+84,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és 
sajtóbizottság 
- nem támogatja: a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizott-
ság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság ülésén egyetért, a Külügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 262. Dr. Csáky András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       12  Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának 
             támogatása [ 116,0] 316,0 /+200,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (76. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (34. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím4.alc3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 263. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 81. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       81  Koraszülött és beteg újszülött mentés támogatása  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/211. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 264. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 16. alcím új 3. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       3  Gézengúz Alapítvány támogatása  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (62. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím22.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (211. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 5,0] 90,0 /+85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 5,0] 90,0 /+85,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 266. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 5,0] 45,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 5,0] 45,0 /+40,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (209. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (210. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (204. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 267. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       3  Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása [ 10,0] 90,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 90,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 268. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 120,0] 243,0 /+123,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 120,0] 243,0 /+123,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (214. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.7.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (206. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 269. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 120,0] 220,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 120,0] 220,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális és saj-
tóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 270. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Gruber Attila és dr. Spiák Ibolya képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       18  Rákbetegek szervezeteinek támogatása [ 45,0] 55,0 /+10,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 55,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (77. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (202. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 271. Dr. Csáky András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 22. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Fejezeti tartalék 
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [1 624,0] 1 424,0 /-200,0 kiad./ 
 [1 624,0] 1 424,0 /-200,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 272. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  
felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  11  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         6  Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére EÜM in-
tézkedés  500,0 /+500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés  1 170,0 /+1170,0 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 670,0 /+1670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (62. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.10.cím2.alc12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 273. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 273. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  11  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
      1  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
         7  Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés[3 199,0]
 999,0 /-2200,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] [7 799,0]  /-7799,0 bev./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][2 118,0]  /-2118,0 kiad./ 
             2  Felhalmozási költségvetés  2 636,1 /+2636,1 bev./ 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 880,0] 3 635,1 /-5244,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 274. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Lasztovicza 
Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 24. cím 4. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  24  Kormányzati rendkívüli kiadások 
     4  Pénzügyigazgatás korszerűsítése [8 000,0] 3 000,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 305. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (174. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 195. 
(174. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj9.jcs), 536. (174. sz. jav. - 9.sz.mell.LXIII.fej.1.cím1.alcúj6.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 275. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
       2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása [159 006,2] 142 006,2 /-17000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 276. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 26. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételé-
vel: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
      7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott 
        pénzeszköz  17 000,0 /+17000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 277. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    2  Egészségbiztosítási Alap támogatása 
       4  Központi költségvetésből járulék címen átadott 
           pénzeszköz [288 905,0] 288 005,0 /-900,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276. (32. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím1.alcúj7.jcs), 
537. (32. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 538. (32. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím6.alcúj6.jcs), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (32. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 537. 
(32. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), 538. (32. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím6.alcúj6.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/1145/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 278. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség[2 215,4] 4 253,2 /+2037,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 697,6] 3 852,6 /+1155,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 863,5] 1 244,6 /+381,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 584,4] 1 059,6 /+475,2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 144,6] 171,1 /+26,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 279. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 10. cím elhagyását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   [10  Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal] [ 282,5]  /-282,5 tám./ 
       [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 136,9]  /-136,9 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 44,5]  /-44,5 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 94,5]  /-94,5 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 6,6]  /-6,6 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.14.cím), 552. (94. sz. 
jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs), 558. (94. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 569. (94. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (91. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.2.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 280. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 14. cím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   14  Országos Orvosszakértői Intézet [1 609,2] 2 521,4 /+912,2 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 915,5] 15,5 /-900,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [1 451,1] 1 458,1 /+7,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 457,1] 459,3 /+2,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 540,5] 543,5 /+3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 281. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 14. 
cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   14  Országos Orvosszakértői Intézet [1 609,2] 1 277,7 /-331,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 451,1] 1 296,7 /-154,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 457,1] 410,4 /-46,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 540,5] 426,1 /-114,4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 76,0] 60,0 /-16,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/75. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 135. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 136. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 138. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 291. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 292. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 296. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs), 552. 
(94. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs), 558. (94. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 569. (94. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (75. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 282. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 15. cím 
elhagyását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   [15  OKM Alapkezelő Igazgatósága] [ 244,6]  /-244,6 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 103,4]  /-103,4 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 31,1]  /-31,1 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 86,4]  /-86,4 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 23,7]  /-23,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 283. Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 16. cím 13. alcím elhagyását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [13  Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások][ 150,0]
  /-150,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 150,0]  /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227. (92. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.7.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 96. (156. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 117. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 450. (156. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), pontjai-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 284. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 18. alcím módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     18  Felnőttképzés normatív támogatása [ 100,0] 1 325,2 /+1225,2 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 1 325,2 /+1225,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 285. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 
36. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok  102,9 tám. 
    36  Fejezeti tartalék  102,9 tám. 
       [1  Fejezeti általános tartalék] [ 102,9] /-102,9 kiad./
   
 [ 102,9] /-102,9 tám./
   

 
 
 Indokolás a T/1145/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és mun-
kaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 29. (128. sz. jav. - 60.§), 198. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 201. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc8.jcs), 203. (128. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 204. (128. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (89. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.5.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Mezőgazdasági bizottság ülésén 
nem ért egyet. 
 
 286. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 46. alcím 6. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    46  Egyes pénzbeli támogatások 
       6  Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása[1 815,0] 2 015,0 /+200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 25,0] 27,8 /+2,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 790,0] 1 987,2 /+197,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 287. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXVI. fejezet 16. cím 48. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása [33 109,0]33 309,0
 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [33 109,0] 33 309,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (188. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 358. (182. sz. 
jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 288. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, Varga Mihály, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, Font Sándor, dr. Iván 
László, László Tamás, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 16. cím 48. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása [33 109,0]33 841,5
 /+732,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [33 109,0] 33 841,5 /+732,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 289. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       3  Országos Fogyatékosügyi Program támogatása [ 45,0] 195,0 /+150,0 tám./ 
  1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 5,0] 155,0 /+150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 84. (180. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 108. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 381. (180. sz. jav. - 3.sz.mell.12.), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (189. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 290. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím 5. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       5  Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs 
           programja [ 400,0] 800,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 370,0] 770,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 291. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím 6. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       [6  Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának] [támogatása][ 70,0] 
 /-70,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 70,0]  /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (176. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 135. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 136. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 138. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 279. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 292. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 296. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 292. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 51. alcím 7. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       [7  Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret] [ 38,0]  /-38,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 38,0]  /-38,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 293. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       2  Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása [ 200,0] 300,0 /+100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 300,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 135. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 136. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 138. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 279. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 291. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 296. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (191. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 294. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       2  Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása [ 200,0] 250,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 250,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 295. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       5  Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek 
                     Alapítvány  13,0 /+13,0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  + 13,0 /+13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (119. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (190. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc63.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 296. Simon Gábor képviselő, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       [8  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány]  
           [támogatása] [ 350,0]  /-350,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
            [3  Dologi kiadások] [0,3]      /-0,3 kiad./ 
            [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 349,7]  /-349,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/35, 84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 297. Godó Lajos képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       8  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása[ 350,0] 500,0
 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 349,7] 499,7 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.új4.cím), 135. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), 136. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj26.jcs), 138. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj3.jcs), 279. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.10.cím), 291. (35. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc6.jcs), 292. (35. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (82. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 298. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím 8. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       8  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 
           támogatása [ 350,0] 500,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 349,7] 499,7 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 299. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím 54. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
      11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 300. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő 
új57. alcím új 1. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (178. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (177. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím25.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    57  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása  35,0 /+35,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  35,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 301. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. 
Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László Tamás, dr. Zombor Gábor és Koszo-
rús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését ja-
vasolják a következő új57. alcím új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    57  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért 
           Közalapítvány támogatása  130,0 /+130,0 kiad./ 
         1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  130,0 /+130,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 302. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő 
új57. alcím új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (184. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310. (192. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 154 - 

  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    57  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 303. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő 
új57. alcím új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    57  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       6 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása  35,0 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  35,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 304. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő 
új57. alcím új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    57  Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 
       7  Telefonos segélyszolgálatok támogatása  40,0 /+40,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (186. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (183. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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      1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 17. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 1. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  17  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
     1  Humánerőforrás fejlesztési operatív program  
        1  Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség  
                támogatása SZMM intézkedés  500,0 /+500,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés  1 170,0 /+1170,0 bev./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 670,0 /+1670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 306. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 17. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 2. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  17  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  Humánerőforrás fejlesztési operatív program 
       2  Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés  1 170,0 /+1170,0 bev./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (185. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 306. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 670,0 /+1670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 307. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 17. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 3. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  17  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  Humánerőforrás fejlesztési operatív program 
       3  Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM in-
tézkedés  500,0 /+500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés  1 170,0 /+1170,0 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 670,0 /+1670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági 
és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 308. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. fejezet 21. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 307. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj3.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs2.jc), 168. 
(33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 169. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím1.alc1.jcs8.jc), 250. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj6jc.), 251. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcsúj7.jc), 252. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.12.cím1.alc1.jcs8.jc), 272. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcsúj6.jc), 273. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXI.fej.11.cím1.alc1.jcs7.jc), 305. (33. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj1.jgcs), 306. (33. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.17.címúj1.alcúj2.jgcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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    2  Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
       14  Távfűtési-díj támogatás [ 400,0] 650,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 309. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László 
Tamás, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús 
László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       1  Közgyógyellátás [21 000,0] 22 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 310. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. 
Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László Tamás, dr. Zombor Gábor és Koszo-
rús László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 400,0] 1 270,0 /-130,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (49. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím7.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 225. (187. sz. jav. 
- 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 238. (187. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 311. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 400,0] 1 100,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 312. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 400,0] 1 365,0 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (192. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.címúj57.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (186. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.címúj57.alcúj5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (184. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.címúj57.alcúj1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 



- 159 - 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 313. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 400,0] 1 365,0 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 314. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, dr. Sza-
bó Erika, dr. Mátrai Márta, Borsos József, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, László Tamás, Vígh 
Ilona, Ágh Péter, dr. Aszódi Pál, dr. Iván László, dr. Zombor Gábor és Koszorús László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  21  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 400,0] 1 360,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (183. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.címúj57.alcúj6.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (185. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.címúj57.alcúj7.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 315. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. fejezet 13. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 131,9] 1 443,9 /+1312,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 104,2] 1 146,2 /+1042,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 27,7] 297,7 /+270,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 316. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. fejezet 13. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 178,0] 5 835,5 /+657,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 369,2] 2 769,2 /+400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 590,3] 750,1 /+159,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 768,5] 1 866,2 /+97,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (199. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 319. 
(199. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím3.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 202. 
(198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc16.jcs), 206. (198. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc17.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 



- 161 - 

 317. Dr. Szabó Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 13. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 178,0] 6 178,0 /+1000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 369,2] 2 839,2 /+470,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 590,3] 700,3 /+110,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 768,5] 2 068,5 /+300,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 220,0 /+120,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1145/17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 318. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXXIII. fejezet 13. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 178,0] 5 835,5 /+657,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 369,2] 2 769,2 /+400,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 590,3] 750,1 /+159,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 768,5] 1 866,2 /+97,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 319. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXXIII. fejezet 13. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  13  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (139. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 178,0] 5 478,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 768,5] 2 068,5 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 320. Kuncze Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 6. cím 3. 
alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
     3  Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítéséből és  
         hasznosításából származó, központi költségvetést  
         megillető bevételek [21 320,0] 22 868,0 /+1548,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 321. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 1. pont a) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
 
/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 380] 1 488 forint/fő, 
de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott 
községenként legalább 3 000 000 forint.” 
 
 Indokolás a T/1145/109. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (199. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 315. 
(199. sz. jav. - 1.sz.mell.XXXIII.fej.13.cím2.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (127. sz. jav. - 10.§(3)), 193. (127. sz. jav. - 
1.sz.mell.XV.fej.21.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 322. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 1. pont a) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 380]1 470 forint/fő, 
de településenként legalább 1 500 000 forint, azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott 
községenként legalább 3 000 000 forint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 323. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 1. pont b) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai 
b) Tömegközlekedési feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [515] 580 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 324. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 2. pont a) alpont aa) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás/ 
/a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
/aa) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000] 3 504 600 forint/körzetközpont” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 325. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 2. pont a) alpont aa) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás/ 
/a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
/aa) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000] 3 600 000 forint/körzetközpont” 

 
 
 Indokolás a T/1145/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 2. pont a) alpont ab) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/ab) Okmányiroda működési kiadásai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [513] 545 forint az egyes okmányirodák 2005. október 1-je és 2006. szep-
tember 30-a közötti egyévi ügyiratszáma után, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként leg-
alább 6 000 000 forint.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (110. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 329. (110. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 327. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 327. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 2. pont a) alpont ac) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás/ 
/a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
/ac) Gyámügyi igazgatási feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [280] 295 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 328. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 2. pont a) alpont ac) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás/ 
/a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok/ 
/ac) Gyámügyi igazgatási feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [280] 298 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 330. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 329. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 2. pont b) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás/ 
/b) Építésügyi igazgatási feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [146] 155 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 330. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 2. pont b) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/2. Körzeti igazgatás/ 
/b) Építésügyi igazgatási feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [146] 153 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (110. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 329. (110. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.b)fajl), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (110. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 328. (110. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 331. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 3. pont a) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/3. Körjegyzőség működése 
a) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [370 000]392 900 forint/körjegyzőség/hónap” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 332. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 332. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 3. pont b) alpont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosság-
száma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [294 000]312 200 forint/körjegyzőség/hónap,” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 333. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 3. pont b) alpont bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együt-
tes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000]265 500 forint/körjegyzőség/hónap,” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 333. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 334. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 3. pont b) alpont bc) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együt-
tes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt vagy több községből álló körjegy-
zőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1 000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 531 000 forint/körjegyzőség/hónap,” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 335. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 335. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 3. pont b) alpont bd) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó 
második és minden további, de legfeljebb nyolc község után/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [162 000]172 000 forint/körjegyzőség/hónap.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 336. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 4. pont a) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/a) Igazgatási és sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [150]160 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 336. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 337. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 4. pont b) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [700]743 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 338. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 
340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 338. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 5. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 800]4 036 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 339. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 6. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [100]106 forint/m3” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 339. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 
359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. 
sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 340. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 7. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási 
gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 600]3 823 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 
359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. 
sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 
359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. 
sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 341. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 8. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/8. Üdülőhelyi feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2]2,5 forint/idegenforgalmi adóforint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 342. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
10. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/10. Lakáshoz jutás feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [… – ….] 1 150 - 2 200 forint/fő, 
de legalább […] 200 000  forint/település.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 353. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 
359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. 
sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (38. sz. jav. - 3.sz.mell.10.igény), pontjában foglal-
takkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 343. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
10. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/10. Lakáshoz jutás feladatai/ 
 
„A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 
lakosságszámuk alapján, a települések szociális és lakás-ellátottsági, valamint lakás-közművesítettségi 
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. 
A mutatószám kialakításában szerepelnek: 
– 15 %-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozóknak, 
– 30 %-os súllyal a regisztrált munkanélküliek – 2005. november, és 2006. február, május és augusz-
tus havi létszámadatokból számított – átlagának, 
– 10 %-os súllyal a 2004. és 2005. évi házasságkötéseknek, 
– 5 %-os súllyal a 2006. január 1-jén meglévő lakószobáknak és 
– 40 %-os súllyal a csatornahálózatba be nem kapcsolt lakásoknak 
a lakosságszámhoz viszonyított aránya. 
A forrásból az önkormányzatok az alábbi célokra saját rendeletükben kamatmentes kölcsönt, illetőleg 
részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére 
a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, 
b) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, 
c) lakáscélú kölcsön törlesztőrészleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakással kap-
csolatos költségeik viseléséhez.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 344. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont a) alpont módosítását javasolják: 
 
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
 
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott 
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik 
működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 
[– a Szoctv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi támogatások, 
szolgáltatások igénybevételére irányuló információnyújtás,] 
– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (38. sz. jav. - 3.sz.mell.10.fajl), pontjában foglal-
takkal. 
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– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjó-
léti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatáro-
zott házi gyermekfelügyelet 
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg. 
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 
A hozzájárulás a 2000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a település la-
kosságszáma szerint. 
2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési ön-
kormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgál-
tatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50 %-a, vala-
mint az e jogcímű hozzájárulás 50 %-a jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000-nél kisebb lakos-
ságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcímű hozzájá-
rulásra. 
ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési ön-
kormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájárulás a telepü-
lési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/5 000) x 3 950 000 forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 
ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001 – 110 000 
lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakos-
ságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/6 000) x 3 950 000 forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 
ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást müködtető, 110 000-nél na-
gyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a települési önkormányzatot 
lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 
H = (L/7 000) x 3 950 000 forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 345. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont a) alpont felvezető szöveg módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 
 
„A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott 
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik 
működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 
[– a Szoctv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi támogatások, 
szolgáltatások igénybevételére irányuló információnyújtás,] 
– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjó-
léti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatáro-
zott házi gyermekfelügyelet 
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 346. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont c) alpont módosítását javasolják: 
 
 
c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 81 200 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
[A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg 
azzal, hogy 2007-ben a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új belépőnek minősülő ellátot-
tak után csak a Szoctv-ben meghatározott szociális rászorultság esetében igényjogosult.]  
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója nyilvántartása 
alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 
251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 347. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont c) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/c) Szociális étkeztetés/ 
 
„A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg [azzal, 
hogy 2007-ben a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új belépőnek minősülő ellátottak után 
csak a Szoctv-ben meghatározott szociális rászorultság esetében igényjogosult].  
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója nyilvántartása 
alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 
251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 348. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 350. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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T/1145/237. 
 
 

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 

 
 

a j á n l á s a 
 

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 
T/1145. sz. törvényjavaslat  

 
részletes vitájához 

 
I. rész 

 
2. kötet 



- 181 - 

 348. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont d) alpont módosítását javasolják: 
 
 
d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 111 500 forint/fő 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-
a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma 
szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. [B]C) pontja szerint 2007-ben új [belépőnek 
minősülő]  ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn 
[az igényjogosultság]a hozzájárulásra való jogosultság.  
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellá-
tottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta 
csak egyszer vehető figyelembe. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 349. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) al-
pont igénybevétel felvételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
/d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 111 500 forint/fő/ 
 
„[A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően mű-
ködteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek 
száma szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belé-
pőnek minősülő ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében 
áll fenn az igényjogosultság.]  
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellá-
tottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta 
csak egyszer vehető figyelembe.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 350. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont d) alpont igénybevétel felvételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/d) Házi segítségnyújtás/ 
 
„A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. 
§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma 
szerint illeti meg azzal, hogy a [Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint] 2007-ben új [belépőnek 
minősülő] ellátott[ak]i létszám után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében 
áll fenn a[z igényjogosultság] hozzájárulásra való jogosultság.  
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellá-
tottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta 
csak egyszer vehető figyelembe.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 351. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 11. pont e) alpont módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 360. (142. sz. 
jav. - 3.sz.mell.11.g)igénygb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 369. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 377. (142. 
sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000]50 000 forint/fő 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 352. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont e) alpont módosítását javasolják: 
 
 
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő 
 
ea) A hozzájárulást igényelheti a[z e hozzájárulásban 2006-ban részesült,] 10 000-nél nagyobb la-
kosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban fog-
lalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek ke-
retében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 
személyek otthonába.  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátott személyek száma szerint illeti meg azzal, hogy 
a Kiegészítő szabályok 5. C) pontja szerint 2007-ben új ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatáro-
zott szociális rászorultság esetében áll fenn a hozzájárulásra való jogosultság. 
E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata 
ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban 2006. évben is részesült. 
eb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a [10 000-nél nagyobb lakosságszámú]  települési önkor-
mányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként]belépőként – 
[2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján, a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jog-
szabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően] jelzőrendszeres házi segítségnyújtást mű-
ködtet, [amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult 
időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy otthonába]és megfelel az ea) pont szerinti 
feltételnek. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel, 
elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével számí-
tott éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az el-
számolásnál egy fő vehető figyelembe. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 358. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 353. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 11. pont e) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000]44 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 354. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) alpont 
igénybevétel feltételei eb) alpont elhagyását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 359. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ 
 
„[eb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési ön-
kormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján, a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, 
amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, 
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy otthonába.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 355. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont e) alpont igénybevétel feltételei eb) alpont módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ 
 
„eb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormány-
zat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként] belépőként –[ 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján,] a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek 
keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, fogyatékos 
vagy pszichiátriai beteg személy otthonába.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 360. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)igénygb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 369. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 377. (142. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.k)igény), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 356. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 
370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. 
(39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 
389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 356. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont g) alpont módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
„g) Támogató szolgáltatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 000 forint/szolgálat 
 
ga) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült települési önkormány-
zat, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint 
tart fenn támogató szolgálatot,  valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása 
érdekében működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató szolgálatot 
és 2006. évben is részesült e hozzájárulásban. 
 
gb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormány-
zat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként] belépőként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedéllyel a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 357. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont g) alpont módosítását javasolják: 
 
„g) Támogató szolgál[at]tatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 000 forint/szolgálat 
 
ga) A hozzájárulást igényelheti a [normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült] települési önkor-
mányzat, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények 
szerint tart fenn támogató szolgálatot,  valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata 
ellátása érdekében működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató 
szolgálatot és 2006. évben is részesült e hozzájárulásban. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátott személyek száma szerint illeti meg azzal, hogy 
a Kiegészítő szabályok 5. C) pontja szerint 2007-ben új ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatáro-
zott szociális rászorultság esetében áll fenn a hozzájárulásra való jogosultság. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 362. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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gb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormány-
zat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként]belépőként – [2007. év 
folyamán jogerős működési engedéllyel a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogszabályban fog-
lalt szakmai]a ga) pont szerinti  követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot. 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 358. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 11. pont g) alpont módosítását javasolják: 
 
 
g) Támogató szolgálat 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [8 000 000]8 722 000 forint/szolgálat 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 359. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 11. pont g) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/g) Támogató szolgálat/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 363. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 361. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [8 000 000]8 400 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 360. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) alpont 
igénybevétel feltételei gb) alpont elhagyását javasolják: 
 
/g) Támogató szolgálat 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 000 forint/szolgálat/ 
 
„[gb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési ön-
kormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedéllyel a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogszabályban fog-
lalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 354. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.e)igényeb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 369. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 377. (142. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.k)igény), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 361. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 11. pont h) alpont módosítását javasolják: 
 
 
h) Közösségi ellátások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 000 000]6 200 000 forint/szolgálat 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 362. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont h) alpont módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
„h) Közösségi ellátások 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 000 forint/szolgálat 
 
ha) A hozzájárulást igényelheti az a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült, 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, 
amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-, szenvedélybetegeket ellátó in-
tézményének keretében nyújt közösségi ellátást. 
 
hb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormány-
zat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként] belépőként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat. 
 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 358. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 366. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.i)), 372. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 363. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont h) alpont módosítását javasolják: 
 
 
h) Közösségi ellátások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 000 forint/szolgálat 
 
ha) A hozzájárulást igényelheti az a [normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,] 10 000-nél na-
gyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkor-
mányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-, szenvedélybetegeket 
ellátó intézményének keretében nyújt közösségi ellátást. 
hb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a [10 000-nél nagyobb lakosságszámú] települési önkor-
mányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként]belépőként – 
[2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabály-
ban foglalt szakmai]a ha) pont szerinti követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat. 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok  száma alapján illeti meg. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 364. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 11. pont h) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 367. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/h) Közösségi ellátások/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 000 000]6 100 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 365. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) al-
pont igénybevétel feltételei hb) alpont elhagyását javasolják: 
 
/h) Közösségi ellátások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 000 forint/szolgálat/ 
 
„[hb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési ön-
kormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 368. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 354. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.e)igényeb)), 360. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)igénygb)), 369. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 377. (142. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.k)igény), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 366. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 11. pont i) alpont módosítását javasolják: 
 
 
i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 000 000]5 750 000 forint/szolgálat 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 367. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont i) alpont módosítását javasolják: 
 
 
i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 000 000 forint/szolgálat 
 
ia) A hozzájárulást igényelheti az [normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült] 50 000-nél na-
gyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szo-
ciális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
ib) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a[z 50 000-nél nagyobb lakosságszámú] települési önkor-
mányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – [2007. év folya-
mán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott] utcai szociális 
munkát [a külön jogszabályban foglalt szakmai]az ia) pont szerinti szabályoknak megfelelően mű-
ködtet[i]. 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 358. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.h)), 372. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 193 - 

 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 368. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 11. pont i) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/i) Utcai szociális munka/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 000 000]5 400 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 369. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) alpont 
igénybevétel feltételei ib) alpont elhagyását javasolják: 
 
/i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 000 000 forint/szolgálat/ 
 
„[ib) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési ön-
kormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szociá-
lis munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.]” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 373. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 194 - 

 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 370. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont i) alpont igénybevétel feltételei ib) alpont módosítását javasolják: 
 
/i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 000 000 forint/szolgálat/ 
 
„ib) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkor-
mányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként] belépőként – 
2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai 
szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 371. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont j) alpont módosítását javasolják: 
 
 
j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 125 000 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító 
intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint il-
leti meg [azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 354. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.e)igényeb)), 360. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)igénygb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 377. (142. sz. 
jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 374. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 
380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn az 
igényjogosultság]. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 251-gyel, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 
nap – alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 372. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, Varga Mihály, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 11. pont j) alpont módosítását javasolják: 
 
 
j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [125 000]197 000 forint/fő 

 
 
 Indokolás a T/1145/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 373. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 11. pont j) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 375. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 110. (182. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 180. (182. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 287. (182. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), 351. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 358. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 361. (182. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.h)), 366. (182. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/j) Időskorúak nappali intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [125 000]187 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 374. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont j) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/j) Időskorúak nappali intézményi ellátása/ 
 
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján 
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását bizto-
sító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az [települési] önkormányzatokat az ellátottak száma 
szerint illeti meg [azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek 
minősülő ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll 
fenn az igényjogosultság]. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 251-gyel, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 
nap – alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 375. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont k) alpont módosítását javasolják: 
 
 
k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 197 000 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek, 
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg [azzal, hogy a Ki-
egészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után csak a 
Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság]. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 251-gyel, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
tagok számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap 
– alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizáró-
lag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali 
melegedőt igénybevevőket. 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogsza-
bályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a 
működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 376. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 378. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 376. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont k) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/ 
 
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján 
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek, 
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az [települési] önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg [azzal, hogy a 
Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után csak a 
Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság]. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 251-gyel, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
[tagok] ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, 
illetve 7 nap – alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figye-
lembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, 
kivéve a nappali melegedőt igénybevevőket. 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogsza-
bályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a 
működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 377. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) al-
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
/k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/ 
 
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján 
és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek, 
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
[A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg azzal, hogy 
a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek minősülő ellátottak után csak 
a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn az igényjogosultság.] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 251-gyel, el-
számolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
tagok számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap 
– alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizáró-
lag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali 
melegedőt igénybevevőket. 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogsza-
bályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a 
működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 378. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 11. pont l) alpont módosítását javasolják: 
 
 
l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 465 100 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátá-
sát, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézmé-
nyében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a 
demencia kórképet megállapító Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum szakvéleményével. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az [szociális rászorultság alapján] ellátottak száma 
szerint illeti meg [azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek 
minősülő ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll 
fenn az igényjogosultság]. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 
nap – alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 354. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.e)igényeb)), 360. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)igénygb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 369. (142. sz. 
jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 379. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont l) alpont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/ 
 
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátá-
sát, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézmé-
nyében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a 
demencia kórképet megállapító Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum szakvéleményével. 
[A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a szociális rászorultság alapján ellátottak száma 
szerint illeti meg azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek 
minősülő ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll 
fenn az igényjogosultság.] 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 
nap – alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 380. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont l) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 354. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.e)igényeb)), 360. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)igénygb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 369. (142. sz. 
jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 377. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 478. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátá-
sát, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézmé-
nyében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a 
demencia kórképet megállapító Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum szakvéleményével. 
A hozzájárulás az [települési] önkormányzatokat az [szociális rászorultság alapján] ellátottak száma 
szerint illeti meg [azzal, hogy a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint 2007-ben új belépőnek 
minősülő ellátottak után csak a Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll 
fenn az igényjogosultság]. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített 
ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 
nap – alapul vételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a ki-
zárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 381. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, Varga Mihály, dr. Zombor Gábor, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, Font Sándor, dr. Iván 
László, László Tamás, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 12. pont módosítását javasolják: 
 
 
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
 
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 900 000 forint/fő 
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata által fenntartott, 
különleges, illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozattal átmene-
ti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek után vehető igény-
be, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a 
Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális ellátás-
ban részesülnek.  
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek 
esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 383. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [800 000]815 000 forint/fő 
 
aba) A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenve-
délybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide 
értve a Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn. 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában 
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 2006-ban normatív hozzájárulásban részesültek. 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehe-
tő. 
abb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) 
pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 
85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
 
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [760 000]815 000 forint/fő 
 
aca) A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályo-
zott módon demens betegek ellátását biztosítják, akik rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokoza-
tát igazoló Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvélemé-
nyével. 
Az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betegek után 
is az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát 
igazoló Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményé-
vel. 
acb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) 
pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év folyamán a külön jogszabályban foglalt szakmai szabá-
lyoknak megfelelően demens betegek ellátását biztosítja. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 
365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített 
éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
ba) Otthont nyújtó ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 500 forint/fő 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú 
város önkormányzata veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós ne-
velésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 0-17 éves gyermekek után, akik az általa fenntar-
tott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy nevelőszülőnél kerültek 
elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek. 
 
bb) Utógondozói ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG:[ 630 000]730 000 forint/fő 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 
53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után. 
 
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociá-
lis intézményekben 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [700 000]730 000 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon időskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), to-
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vábbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését 
biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító in-
tézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létre-
hozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési enge-
délyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes 
kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosíta-
nak írásbeli megállapodás alapján. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően fo-
lyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, 
családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenve-
délybetegek gondozóháza, otthonháza. 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont alatti, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak 
után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthon-
talanságának megszüntetéséhez. 
A családok átmeneti otthonában elhelyezett szülőket nem itt, hanem a bd) pontnál kell figyelembe 
venni. 
 
bd) Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 550 000 forint/fő 
A hozzájárulás a családok átmeneti otthonát fenntartó helyi önkormányzatot az elhelyezett szülők 
száma szerint illeti meg. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántar-
tása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [560 000]640 000 forint/fő 
 
 
ca) A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt szín-
vonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhe-
lyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti 
meg azt az önkormányzatot, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült. Ha a működési engedély-
ben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek mi-
nősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy 
térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Ameny-
nyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves 
összegének átlaga 
caa) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-hozzájárulás illeti meg a fenntar-
tót, 
cab) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi csökkenése után az 
alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb 700 000 forint, 
cac) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedése után az alap-
hozzájárulás 700 forinttal csökken. 
Azon intézmények esetében, amelyek 2006. október 31-én működési engedéllyel rendelkeznek, a 
2006. október 31-én hatályos személyi térítési díj alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani. 
cb) A hozzájárulás 50 %-a illeti meg az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a 
alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meg-
határozott férőhelyen – a 12. ab) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után 
az önkormányzatot, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint 



- 204 - 

biztosít emelt színvonalú ellátást. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú meg-
jelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkö-
tött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántar-
tása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

 
 
 Indokolás a T/1145/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 382. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 12. pont a) alpont ac) alpont módosítását javasolják: 
 
 
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 760 000 forint/fő 
 
acb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) 
pontja szerinti új [szolgáltatásként]belépőként – [2007. év folyamán a külön jogszabályban foglalt 
szakmai]az aca) pont szerinti szabályoknak megfelelően demens betegek ellátását biztosítja. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 383. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
12. pont a) alpont ac) alpont igénybevétel feltételei acb) alpont módosítását javasolják: 
 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
/ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 84. (180. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 108. (180. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 288. (180. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím48.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 205 - 

 
„acb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) 
pontja szerinti új [szolgáltatásként] belépőként – 2007. év folyamán a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően demens betegek ellátását biztosítja.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 384. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, 
Vincze László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) 
alpont címe módosítását javasolják: 
 
„b) [Átlagos á]Ápolást, gondozást igénylő ellátás” 

 
 
 Indokolás a T/1145/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 385. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, 
Vincze László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) 
alpont bc) alpont címe módosítását javasolják: 
 
„bc) [Átlagos szintű á]Ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
szociális intézményekben” 

 
 
 Indokolás a T/1145/138. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 388. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (138. sz. jav. - 3.sz.mell.12.b)bc)cím), 386. (138. sz. jav. 
- 3.sz.mell.12.c)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (138. sz. jav. - 3.sz.mell.12.b)cím), 386. (138. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 386. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, 
Vincze László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) 
alpont elhagyását javasolják: 
 
 
[c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 560 000 forint/fő 
 
 
ca) A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt 
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak 
után illeti meg azt az önkormányzatot, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült. Ha a mű-
ködési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellá-
tásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján 
egyszeri hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. 
Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési 
díjak éves összegének átlaga 
caa) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-hozzájárulás illeti meg a 
fenntartót, 
cab) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi csökkenése után 
az alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb 700 000 forint, 
cac) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedése után az 
alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken. 
Azon intézmények esetében, amelyek 2006. október 31-én működési engedéllyel rendelkeznek, a 
2006. október 31-én hatályos személyi térítési díj alapján kell a hozzájárulás összegét megállapí-
tani. 
cb) A hozzájárulás 50 %-a illeti meg az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. 
§-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedély-
ben meghatározott férőhelyen – a 12. ab) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – 
ellátottak után az önkormányzatot, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szol-
gáltatásként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályok szerint biztosít emelt színvonalú ellátást. Ha a működési engedélyben nem 
szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül 
az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy 
térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves 
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonat-
kozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.] 

 
 
 Indokolás a T/1145/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (138. sz. jav. - 3.sz.mell.12.b)cím), 385. (138. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.b)bc)cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 387. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet 12. pont c) alpont módosítását javasolják: 
 
 
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 560 000 forint/fő 
 
 
ca) A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt szín-
vonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhe-
lyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti 
meg [azt] az önkormányzatot[, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült]. Ha a működési en-
gedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesült-
nek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás 
vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Ameny-
nyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves 
összegének átlaga 
caa) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-hozzájárulás illeti meg a fenntar-
tót, 
cab) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi csökkenése után az 
alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb 700 000 forint, 
cac) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi emelkedése után az alap-
hozzájárulás 700 forinttal csökken. 
Azon intézmények esetében, amelyek 2006. október 31-én működési engedéllyel rendelkeznek, a 
2006. október 31-én hatályos személyi térítési díj alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani. 
cb) A hozzájárulás 50 %-a illeti meg az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a 
alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meg-
határozott férőhelyen – a 12. ab) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után 
az önkormányzatot, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – [2007. 
év folyamán jogerős működési engedély alapján külön jogszabályban foglalt szakmai szabá-
lyok]a ca) pontban meghatározottak szerint biztosít emelt színvonalú ellátást. [Ha a működési enge-
délyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban része-
sültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzá-
járulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett.] 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántar-
tása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 208 - 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 388. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
12. pont c) alpont igénybevétel feltételei ca) alpont lezáró szöveg módosítását javasolják: 
 
/ca) A hozzájárulás az ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt szín-
vonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhe-
lyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti 
meg azt az önkormányzatot, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült. Ha a működési engedély-
ben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek mi-
nősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy 
térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Ameny-
nyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves 
összegének átlaga/ 
 
„Azon intézmények esetében, amelyek 2006. október 31-én működési engedéllyel rendelkeznek, a 
2006. október 31-én hatályos éves személyi térítési díj alapján kell a hozzájárulás összegét megállapí-
tani. Azon intézmények esetében, amelyek 2006. november 1-je és 2006. december 31-e között szer-
zik meg a működési engedélyt, a működés megkezdésének hónapja utolsó napjáig felvett létszámra 
számított éves szintű személyi térítési díjak alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 389. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
12. pont c) alpont igénybevétel feltételei cb) alpont módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/ 
 
„cb) A hozzájárulás ca) pont szerint számított összegének 50 %-a illeti meg az ápolást, gondozást 
nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat 
biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen – a 12. a[b)]c) pont szerint súlyos 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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demens betegnek nem minősülő – ellátottak után az önkormányzatot, amely – a Kiegészítő szabályok 
5. B) pontja szerinti új [szolgáltatásként] belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély 
alapján külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint biztosít emelt színvonalú ellátást. Ha a 
működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátás-
ban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri 
hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 390. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, Nógrádi 
László, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Varga Mihály, dr. Mátrai Márta, Borsos József, 
Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter, dr. Aszódi Pál, Vígh Ilona, Ágh Péter, dr. Iván László, László 
Tamás, Font Sándor, Rogán Antal és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 13. pont módosítását javasolják: 
 
 
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [525 000]548 000 forint/férőhely 
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájárulás a helyi 
önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében működő férőhelyek száma, továbbá a hajlék-
talanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelye-
ket az OEP is finanszíroz. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő haj-
léktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló becsült 
éves férőhelyek összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhe-
lyek éves összege osztva 365-tel. 

 
 
 Indokolás a T/1145/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 477. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (181. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 101. (181. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 391. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 14. pont a) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/a) Bölcsődei ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000]531 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 392. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 14. pont b) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/b) Családi napközi ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [250 000]265 500 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 392. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 393. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 14. pont c) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/c) Ingyenes intézményi étkeztetés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000]53 100 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 393. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 394. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 15. pont elhagyását javasolják: 
 
[15. Közoktatási alap-hozzájárulások] 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 395. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont címe elha-
gyását javasolják: 
 
„[15. Közoktatási alap-hozzájárulások]” 
 

Megjegyzés:A módosító javaslat egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesz javaslatot, 
így azt terjedelmi okokból a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közé. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (158. sz. jav. - 3.sz.mell.16.), pontjában foglaltak-
kal. 



- 213 - 

 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 396. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 
címe elhagyását javasolják: 
 
„[15.1. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti kép-
zéshez 2007. január 1-jétől 2007. augusztus 31-éig]” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 396. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 397. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvise-
lők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[15.1.1.] 15. Óvodai nevelés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 199 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben részesülő 
azon gyermekek után, akik – az éves közoktatási statisztikai adatszolgáltatás szerint – 2006. december 
31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben legalább december 31-éig az 
óvodai nevelést igénybe veszik. Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik 
életévüket 2006. év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alap-
ján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. 
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a hozzájárulás, hanem a 
[16.4.1.] 19.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 
 
 Indokolás a T/1145/148. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 215 - 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 398. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 1. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[15.1.1.] 15. Óvodai nevelés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 199 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott intézményben óvodai neve-
lésben részesülő azon gyermekek után, akik – az éves közoktatási statisztikai adatszolgáltatás szerint – 
2006. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben legalább de-
cember 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek 
után, akik a hetedik életévüket 2006. év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának 
(5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. 
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a hozzájárulás, hanem a 
[16.4.1.] 19.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 402. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 399. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 15. pont 1. alpont 1. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15.1.1. Óvodai nevelés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [199 000]207 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra számítva” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 400. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
15. pont 1. alpont 1. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
„15.1.1. Óvodai nevelés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 199 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) veheti 
igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben részesülő azon 
gyermekek után, akik – az éves közoktatási statisztikai adatszolgáltatás szerint – 2006. [december 31-
éig] október 1-jéig a harmadik életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben legalább december 
31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. Ezen túl azokat a gyermekeket, akik a közoktatási (tanévi 
nyitó) statisztikai létszámmérés (október 1.) időpontját követően december 31-éig betöltik, de csak 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 405. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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2007. január 1-jét követően kapcsolódnak be az óvodai nevelésbe, a létszám számításánál az óvodai 
nevelésbe lépést követő hónap elsejétől számítható hónapok arányában lehet figyelembe venni. 
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2006. év szeptember 1-
jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése 
meghosszabbítható. 
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a hozzájárulás, hanem a 
16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 401. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont címe módosítását javasol-
ják: 
 
„[15.1.2.] 16. Iskolai oktatás” 

 
 
 Indokolás a T/1145/147. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 402. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. 
alpont címe módosítását javasolják: 
 
„[15.1.2.] 16. Iskolai oktatás” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (147. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 403. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 1. alpont módosítását ja-
vasolják: 
 
„[15.1.2.1.] 16.1. Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 204 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfo-
lyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 1-4. évfolyamos tanulók után nem ez a hozzájá-
rulás, hanem a [16.4.1.] 19.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 404. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (147. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/147. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 404. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. 
alpont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[15.1.2.1.] 16.1. Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 204 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást [ 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfo-
lyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 1-4. évfolyamos tanulók után nem ez a hozzájá-
rulás, hanem a [16.4.1.] 19.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 405. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 1. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15.1.2.1. Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [204 000]214 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra számítva” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 406. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 2. alpont módosítását ja-
vasolják: 
 
„[15.1.2.2.] 16.2. Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 212 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
a) A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola, a nyolc év-
folyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulók után – beleértve a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat is – 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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nem ez a hozzájárulás, hanem a [16.4.1.] 19.1. pont alatti hozzájárulás igényelhető, az ott meghatáro-
zott feltételek szerint. 
 
b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év 
első nyolc hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti szakmai vizsgára felkészí-
tő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8. évfolyamára járó tanu-
lók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. 
§-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja 
el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés meg-
szerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő 
párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakor-
lati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a [15.1.2.4.] 16.4. és a [16.1.2.] 16.5.2. pontok szerinti hozzá-
járulás nem igényelhető.” 
 
 Indokolás a T/1145/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 407. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. 
alpont 2. alpont módosítását javasolják: 
 
„[15.1.2.2.] 16.2. Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 212 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
a) A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola, a nyolc év-
folyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulók után – beleértve a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat is – 
nem ez a hozzájárulás, hanem a [16.4.1.] 19.1. pont alatti hozzájárulás igényelhető, az ott meghatáro-
zott feltételek szerint. 
b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év 
első nyolc hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti szakmai vizsgára felkészí-
tő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8. évfolyamára járó tanu-
lók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. 
§-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja 
el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés meg-
szerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő 
párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakor-
lati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a [15.1.2.4.] 16.4. és a [16.1.2.] 16.5.2. pontok szerinti hozzá-
járulás nem igényelhető.” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 408. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 2. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15.1.2.2. Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [212 000]222 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra számítva” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 409. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 409. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. 
alpont 3. alpont módosítását javasolják: 
 
„[15.1.2.3.] 16.3. Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 262 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
a) A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott gimnázium és szakközépis-
kola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésé-
ben meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola 9-10. évfolyamára járó tanulók után. 
 
b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési 
év első nyolc hónapjára)]  a helyi önkormányzat: 
?- az általa fenntartott művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató 
szakiskola 9-10. és a szakközépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 
29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a 
tanuló a központi program alapján -– a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése 
szerint -– ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó peda-
gógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz köve-
telményeit, 
? 
- az általa fenntartott a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv 
alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő 9. évfolyamos 
tanulók után, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- azok után a középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött 
megállapodás alapján, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja kere-
tében szervezik meg az oktatást, nevelést, 
- azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 
Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program szerint szervezik meg az okta-
tást, nevelést. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. E hozzájárulás 
mellett a [15.1.2.4.] 16.4. és a [16.1.2.] 16.5.2. pontok szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) be-
kezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakis-
kola 9-10. évfolyamára járó tanulók után nem ez a hozzájárulás, hanem a [16.4.1.] 19.1. pont alatti 
igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 410. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvise-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 413. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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lők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 3. alpont módosítását javasol-
ják: 
 
„[15.1.2.3.]16.3. Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 262 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
a) A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe ]a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott gimnázium és szakközépis-
kola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésé-
ben meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola 9-10. évfolyamára járó tanulók után. 
b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési 
év első nyolc hónapjára) ]a helyi önkormányzat: 
- az általa fenntartott művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató 
szakiskola 9-10. és a szakközépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 
29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a 
tanuló a központi program alapján -– a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése 
szerint -– ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó peda-
gógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz köve-
telményeit, 
?- az általa fenntartott a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv 
alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő 9. évfolyamos 
tanulók után, 
- azok után a középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött 
megállapodás alapján, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja kere-
tében szervezik meg az oktatást, nevelést, 
- azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 
Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program szerint szervezik meg az okta-
tást, nevelést. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. E hozzájárulás 
mellett a [15.1.2.4.]16.4 és a [16.1.2.]16.5.2. pontok szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) be-
kezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakis-
kola 9-10. évfolyamára járó tanulók után nem ez a hozzájárulás, hanem a [16.4.1.]19.1. pont alatti igé-
nyelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.” 
 
 Indokolás a T/1145/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 411. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 3. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15.1.2.3. Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [262 000]275 000 forint/fő/év időarányosan 8 hónapra számítva” 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 412. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. alpont 4. alpont módosítását javasolják: 
 
„[15.1.2.4.]16.4. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe ]a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, szakis-
kolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésről szó-
ló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a 
szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első 
szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alapján 
minden további szakképzésben, valamint a – Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figye-
lembevételével – második szakképzésben utoljára a hároméves képzési idejű szakképzésben részt ve-
vő tanulók 2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része alapján is.” 
 
 Indokolás a T/1145/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 413. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 2. 
alpont 4. alpont módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 417. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„[15.1.2.4.] 16.4. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő/év [időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
veheti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, szakis-
kolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésről szó-
ló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a 
szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első 
szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alapján 
minden további szakképzésben, valamint a – Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figye-
lembevételével – második szakképzésben utoljára a hároméves képzési idejű szakképzésben részt ve-
vő tanulók 2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része alapján is.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 414. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Vincze László és dr. Ko-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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vács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 2. alpont elhagyását javasol-
ják: 
 
„[15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti kép-
zéshez 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év 2007. évre időarányosan 4 hó-
napra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános 
iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán, továbbá a szakképzés elméleti kép-
zésben részt vevő tanulók után a 2007/2008. nevelési évre, tanévre a 15.1. pont és a 16.4.1. pont 
szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott okta-
tás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató után jár. A teljesítmény-
mutató számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az óvodai csoportokra, az iskolai évfo-
lyamcsoportokra meghatározott átlaglétszámok, az óvodai nevelési, az iskolai tanítási és egyéb 
foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező óraszáma figyelembevételével történik a 
következő képlet szerint: 
 
az 1., az 5., a 9. évfolyamok és az első szakképzési évfolyam esetében 
Tm1 = (T / O1) x Teh 
 
a 2-4., a 6-8., a 10-13. évfolyamok és a második, illetve további szakképzési évfolyamok esetében 
Tm2 = (T / O2) x Teh 
 
Tm1, Tm2 = (T / O) x Teh 
Ahol: 
 Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 
 T = adott évfolyam-csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve, 
 O1 = az 1. óvodai nevelési év, továbbá az 1., az 5., a 9. évfolyamok és az első szakképzési évfo-
lyam esetében a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglét-
szám, 
 O2 = a 2-3. óvodai nevelési év, továbbá a 2-4., a 6-8., a 10-13. évfolyamok és a második, illetve 
további szakképzési évfolyamok esetében a törvényben az évfolyam-csoportra meghatározott – a 
Kiegészítő szabályok 10. f) pontja szerinti – csoport/osztály átlaglétszám, 
 Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti tanulói 
foglalkoztatási időkeretre épülő elismert időkeret (tanórában), és 
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa 
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 
Az évfolyam csoportokra így kiszámított teljesítmény-mutató száma alapján jár a hozzájárulás. 
A teljesítmény-mutató számításánál alkalmazott paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. f) 
pontja tartalmazza.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (145. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.f)), 488. (145. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.g)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 415. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 2. alpont el-
hagyását javasolják: 
 
„[15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti kép-
zéshez 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év 2007. évre időarányosan 4 hó-
napra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános 
iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán, továbbá a szakképzés elméleti kép-
zésben részt vevő tanulók után a 2007/2008. nevelési évre, tanévre a 15.1. pont és a 16.4.1. pont 
szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott okta-
tás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató után jár. A teljesítmény-
mutató számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az óvodai csoportokra, az iskolai évfo-
lyamcsoportokra meghatározott átlaglétszámok, az óvodai nevelési, az iskolai tanítási és egyéb 
foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező óraszáma figyelembevételével történik a 
következő képlet szerint: 
 
az 1., az 5., a 9. évfolyamok és az első szakképzési évfolyam esetében 
Tm1 = (T / O1) x Teh 
 
a 2-4., a 6-8., a 10-13. évfolyamok és a második, illetve további szakképzési évfolyamok esetében 
Tm2 = (T / O2) x Teh 
 
Tm1, Tm2 = (T / O) x Teh 
Ahol: 
 Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 
 T = adott évfolyam-csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve, 
 O1 = az 1. óvodai nevelési év, továbbá az 1., az 5., a 9. évfolyamok és az első szakképzési évfo-
lyam esetében a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglét-
szám, 
 O2 = a 2-3. óvodai nevelési év, továbbá a 2-4., a 6-8., a 10-13. évfolyamok és a második, illetve 
további szakképzési évfolyamok esetében a törvényben az évfolyam-csoportra meghatározott – a 
Kiegészítő szabályok 10. f) pontja szerinti – csoport/osztály átlaglétszám, 
 Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 
- a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai nevelési, illetve heti tanulói 
foglalkoztatási időkeretre épülő elismert időkeret (tanórában), és 
- a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám hányadosa 
- korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 
Az évfolyam csoportokra így kiszámított teljesítmény-mutató száma alapján jár a hozzájárulás. 
A teljesítmény-mutató számításánál alkalmazott paramétereket a Kiegészítő szabályok 10. f) 
pontja tartalmazza.]” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 416. Tatai-Tóth András képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 2. alpont 
módosítását javasolja: 
 
„15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez 
2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000] 2 750 000 forint/teljesítmény-mutató/év 2007. évre időarányosan 
4 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva” 

 
 
 Indokolás a T/1145/15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 419. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (15. sz. jav. - 18.§(2)), pontjában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 417. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 15. pont 2. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez 
2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 550 000]3 060 000 forint/teljesítmény-mutató/év 2007. évre időarányosan 
4 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 418. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
3. számú melléklet 16. pont elhagyását javasolják: 
 
[16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások] 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/158. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 494. (166. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés:A módiosító javaslat egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesz javaslatot, 
így azt terjedelmi okokból a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közé. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (158. sz. jav. - 3.sz.mell.15.), pontjában foglaltak-
kal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 419. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont címe elha-
gyását javasolják: 
 
„[16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 420. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.1.]16.5. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 421. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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[16.1.1.]16.5.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában és szakközépiskolában a 9-
10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt 
vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a 
gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv 29. 
§ (1) bekezdés szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás maximum 12 fős csoportban, és mini-
mum heti négy órában történő megszervezéséhez. 
 
[16.1.2.]16.5.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 112 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, szakis-
kolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési tör-
vény rendelkezéseinek megfelelően szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt ve-
vő tanulók után az első szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának 
(2) bekezdése alapján minden további szakmai gyakorlati képzésben, valamint a – Közokt. tv. 121. §-a 
(1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével – második szakképzésben utoljára a hároméves kép-
zési idejű szakképzésben részt vevő tanulók 2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része alapján is a 
következők szerint: 
a) a hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: 
OKJ) szerint egyéves képzési idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves kép-
zési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a kész-
ségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkez-
déshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-
ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költ-
ségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után. 
b) a hozzájárulás 140 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat, az első szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. 
c) a hozzájárulás 60 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az utolsó szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha 
az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. 
d) a hozzájárulás 20 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat a tanulószerződés alapján nem a helyi 
önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igé-
nyelhető további normatíva a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, ak-
kor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése 
alapján a szakképző iskola átvállalja. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő sza-
bályok 10. h) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
Nem igényelhető ez a normatív hozzájárulás a [15.1.2.2. b) és a 15.1.2.3. b)]16.2.b) és 16.3.b) alpont-
okban meghatározott oktatás keretében gyakorlati képzésben résztvevők után.” 
 
 Indokolás a T/1145/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 421. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 
címe módosítását javasolják: 
 
„[16.1.] 16.5. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 422. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 1. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.1.1.] 16.5.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra,  
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában és szakközépiskolában a 9-
10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt 
vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a 
gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv 29. 
§ (1) bekezdés szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás maximum 12 fős csoportban, és mini-
mum heti négy órában történő megszervezéséhez.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 423. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 1. alpont 2. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.1.2.] 16.5.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 112 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 423. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, szakis-
kolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési tör-
vény rendelkezéseinek megfelelően szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt ve-
vő tanulók után az első szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának 
(2) bekezdése alapján minden további szakmai gyakorlati képzésben, valamint a – Közokt. tv. 121. §-a 
(1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével – második szakképzésben utoljára a hároméves kép-
zési idejű szakképzésben részt vevő tanulók 2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része alapján is a 
következők szerint: 
a) a hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: 
OKJ) szerint egyéves képzési idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves kép-
zési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a kész-
ségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkez-
déshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-
ának (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költ-
ségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után. 
b) a hozzájárulás 140 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat, az első szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. 
c) a hozzájárulás 60 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az utolsó szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha 
az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő. 
d) a hozzájárulás 20 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat a tanulószerződés alapján nem a helyi 
önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igé-
nyelhető további normatíva a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, ak-
kor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése 
alapján a szakképző iskola átvállalja. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő sza-
bályok 10. h) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
Nem igényelhető ez a normatív hozzájárulás a [15.1.2.2. b) és a 15.1.2.3. b)] 16.2.b) és a 16.3.b) al-
pontokban meghatározott oktatás keretében gyakorlati képzésben résztvevők után.” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 424. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 1. alpont 2. alpont igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolják: 
 
„Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő sza-
bályok 10. [h)] g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
Nem igényelhető ez a normatív hozzájárulás a 15.1.2.2. b) és a 15.1.2.3. b) alpontokban meghatározott 
oktatás keretében gyakorlati képzésben résztvevők után.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 427. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 435. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 425. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont módosítását javasolják: 
 
„16.2. Alapfokú művészetoktatás 
 
16.2.1. Zeneművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 forint/fő/év 2007. évre [12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 59 000 forint/fő/év 2007. évre [12 hónapra, 2008. évre időarányo-
san 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. 
Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók 
után is. 
A 16.2. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanu-
ló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16.2.1. és 16.2.2. jogcím szerinti 
oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási in-
tézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont 
szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta[, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosí-
tanak.] A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. 
A 16.2. pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Közokt. tv. 1. számú melléklet 
Második rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím, „A 
normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” 
alcím 1/c) alpontj[a] át[ alapján, a 2007/2008. tanévtől (szeptember 1-jétől) hatályba lépő rendel-
kezések – a Kiegészítő szabályok 10. p) pontja szerinti – előírásait is]. 

 
 
 Indokolás a T/1145/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 426. Dr. Gyenesei István képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. al-
pont módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (155. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 129. (155. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 490. (155. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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[16.2.]15.3. Alapfokú művészetoktatás 
 
[16.2.1.] 15.3.1. Zeneművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónap-
ra számítva 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény zeneművészeti ágán – a [16.2.2.] 15.3.2. pontban meghatározott kivétellel – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 
(VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő 
tanulók után. 
 
[16.2.2.] 15.3.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000 forint/fő/év] 59 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 2008. évre 
időarányosan 8 hónapra számítva 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. 
Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók 
után is. 
A [16.2.] 15.3.3. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt 
vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a [16.2.1.] 15.3.1. és 
[16.2.2.] 15.3.2. jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több 
alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül mű-
vészetoktatásban, az e pont szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. 
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. 
[A 16.2. pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Közokt. tv. 1. számú mel-
léklet Második rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói 
létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontja alapján, a 2007/2008. tanévtől (szeptember 1-jétől) 
hatályba lépő rendelkezések – a Kiegészítő szabályok 10. p) pontja szerinti – előírásait is.] 

 
 
 Indokolás a T/1145/13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 427. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 
címe módosítását javasolják: 
 
„[16.2.] 17. Alapfokú művészetoktatás” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (13. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 68. (13. sz. jav. 
- 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 489. (13. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 428. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.2.1.] 17.1. Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény zeneművészeti ágán – a [16.2.2.] 15.3.2. pontban meghatározott kivétellel – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 
(VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő 
tanulók után.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 429. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.2.2.] 17.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 59 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányo-
san 8 hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. 
Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók 
után is. 
A [16.2.] 17. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő 
tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a [16.2.1.] 17.1. és [16.2.2.] 17.2. 
jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művé-
szetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében részesül művészetoktatás-
ban, az e pont szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 429. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettsé-
get választotta[, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosí-
tanak]. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. 
[A 16.2. pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Közokt. tv. 1. számú mel-
léklet Második rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói 
létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontja alapján, a 2007/2008. tanévtől (szeptember 1-jétől) 
hatályba lépő rendelkezések – a Kiegészítő szabályok 10. p) pontja szerinti – előírásait is.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 430. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 16. pont 2. alpont 2. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 59 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 
8 hónapra számítva” 
 
 Indokolás a T/1145/108. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 431. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 431. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 
címe módosítását javasolják: 
 
„[16.3.] 18. Kollégiumok közoktatási feladatai” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 432. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvi-
selők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont címe módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 
442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. 
(162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 
473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„[16.3.] 18. Kollégiumok közoktatási feladatai” 

 
 
 Indokolás a T/1145/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 433. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvi-
selők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.1.] 18.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 318 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali okta-
tásban még nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intéz-
ményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint 
hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellá-
tásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt 
vevő tanuló után. 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére fé-
rőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási 
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájá-
rulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott 
– közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi neveléséhez ok-
tatásához nem ez, hanem a [16.3.4.] pont szerinti hozzájárulás igényelhető.” 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (150. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslatban a 16.3.4. pont helyébe lépő új pont száma nem került meghatáro-
zásra. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (150. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 434. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 1. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.1.] 18.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 318 000 forint/fő/év  [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 
hónapra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali okta-
tásban még nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intéz-
ményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint 
hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellá-
tásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt 
vevő tanuló után. 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére fé-
rőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási 
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájá-
rulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott 
– közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi neveléséhez ok-
tatásához nem ez, hanem a [16.3.4.] pont szerinti hozzájárulás igényelhető.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatban a 16.3.4. pont helyébe lépő új pont száma nem került meghatáro-
zásra. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 435. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 3. alpont 1. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás/ 
 
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali okta-
tásban még nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intéz-
ményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint 
hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellá-
tásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt 
vevő tanuló után. 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére fé-
rőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási 
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájá-
rulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott 
– közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 437. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A Közokt. tv. szerint [gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők] sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók kollégiumi neveléséhez oktatásához nem ez, hanem a 16.3.4. pont szerinti hozzá-
járulás igényelhető.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 436. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvi-
selők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 2. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.2.] 18.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő 
kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 730 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára ve-
heti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a kollégiumban elhelyezett tanulók után, 
akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, ellá-
tást.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 437. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 2. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.2.] 18.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő 
kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (151. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), pontjában foglal-
takkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 730 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára ve-
heti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a kollégiumban elhelyezett tanulók után, 
akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, ellá-
tást.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 438. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 3. alpont 2. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
„16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollé-
giumi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 730 000 forint/fő/év 2007. [január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
számítva] évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 440. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 439. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvi-
selők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 3. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.3.] 18.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programjában 
részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 987 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
számítva] 
 
A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára ve-
heti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a tanulók után, akik számára az Oktatási 
és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szer-
vezik meg a nevelést, oktatást.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 440. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 3. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.3.] 18.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programjában 
részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 987 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
számítva] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 441. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436. (151. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.), pontjában foglal-
takkal. 
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A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára ve-
heti igénybe] a helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a tanulók után, akik számára az Oktatási 
és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany Já-
nos Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szer-
vezik meg a nevelést, oktatást.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 441. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 3. alpont 3. alpont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
„16.3.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi [Tehetséggondozó ]Programjában 
részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 987 000 forint/fő/év 2007. [január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
számítva] évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 442. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 4. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.3.4.] 18.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 645 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek – a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában – az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is 
biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak 
legalább e normatív hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után. 
A 16.3. pont alatti kollégiumi ellátásokhoz kapcsolódóan nem igényelhetők a [16.5.-16.8.] 20-23.  
pont alatti hozzájárulások.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 443. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 443. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 3. alpont 4. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
„16.3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek – a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában – az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is 
biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak 
legalább e normatív hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után. 
A 16.3. pont alatti [kollégiumi ellátásokhoz kapcsolódóan] hozzájárulások csak egy jogcímen igé-
nyelhetők. Ezek mellett nem igényelhetők a 16.5.-16.8. pont alatti hozzájárulások.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 444. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 444. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 
címe módosítását javasolják: 
 
„[16.4.] 19. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,fajl), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 
448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. 
- 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. 
(162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 
473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 254 - 

ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 445. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvi-
selők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.4.1.] 19.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolá-
ban 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 464 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra idő-
arányosan számítva, 240 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől december 31-éig időará-
nyosan 4 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
[2007. szeptember 1-jéig – a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 2006. december 31-éig hatá-
lyos 29. pontja alapján – a] A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
óvodában, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázi-
um 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakér-
tői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógy-
pedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után a követke-
zők szerint:” 
 
„[2007. szeptember 1-jétől – a Közokt. tv. módosuló 30. §-ának (7) bekezdése és a 121. §-a (1) be-
kezdésének 29. pontjában meghatározott gyermekek, tanulók után igényelhetők az a-e) pont 
szerinti hozzájárulások. A 16.4.1. pont szerinti hozzájárulások mellett a közoktatási célú norma-
tív hozzájárulások közül a 16.1.-16.3., a 16.5., a 16.7.-16.9. a 16.11. és 17. pontban meghatározott 
hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételekkel.]” 
 
 Indokolás a T/1145/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 446. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 1. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.4.1.] 19.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolá-
ban 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 464 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra idő-
arányosan számítva, 240 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől december 31-éig időará-
nyosan 4 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
[2007. szeptember 1-jéig – a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 2006. december 31-éig hatá-
lyos 29. pontja alapján – a] A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
óvodában, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázi-
um 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakér-
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tői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógy-
pedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után a követke-
zők szerint: 
 
a) hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajá-
tos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, ha tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizott-
ság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igé-
nyű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján 
tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után, akik részére az iskola legalább he-
ti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott – a Közokt. tv. 27. §-ának 
(10) és (12) bekezdésében meghatározott – speciális szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, elő-
készítő szakiskolába járó tanulók után is. 
 
b) A hozzájárulás 70 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolába 
járó azon tanulók után, akiknek az esetében a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a 
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 
24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága 
(a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2006/2007. tanévet, illetve a 2007/2008. tanévet, illetve a 
2006/2007. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2007/2008. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter 
által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a rehabilitációs bi-
zottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján a tanuló folyamatos 
figyelemmel kísérését rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tan-
év végéig igényelhető. 
 
c) A hozzájárulás 130 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó 
azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének 
II/3. pontja szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál három gyer-
mekként, tanulóként kell számításba venni, továbbá .– a Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott – fejlesztő iskolába járó tanulók után. 
 
d) A hozzájárulás 90 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó 
azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének 
II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyer-
mekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. 
 
e) A hozzájárulás 80 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó 
azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének 
II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyer-
mekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi 
gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban nevelik és 
oktatják. 
[2007. szeptember 1-jétől – a Közokt. tv. módosuló 30. §-ának (7) bekezdése és a 121. §-a (1) be-
kezdésének 29. pontjában meghatározott gyermekek, tanulók után igényelhetők az a-e) pont 
szerinti hozzájárulások. A 16.4.1. pont szerinti hozzájárulások mellett a közoktatási célú norma-
tív hozzájárulások közül a 16.1.-16.3., a 16.5., a 16.7.-16.9. a 16.11. és 17. pontban meghatározott 
hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételekkel.]” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 447. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 4. alpont 1. alpont igénybevétel feltételei c) alpont módosítását javasolják: 
 
/2007. szeptember 1-jéig – a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 2006. december 31-éig hatályos 
29. pontja alapján – a hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodá-
ban, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. 
évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és re-
habilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai 
(konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után a következők szerint:/ 
 
„c) A hozzájárulás 130 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe já-
ró azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének 
II/3. pontja szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál három gyer-
mekként, tanulóként kell számításba venni, továbbá .– a Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott – fejlesztő [iskolába járó] iskolai oktatásban részesülő tanulók után.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 448. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 2. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.4.2.] 19.2. Korai fejlesztés, gondozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcsőde, fogyatékosok 
ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelye-
zést nyújtó intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után, ha a 
feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások 
közül – a [17.] 27. jogcím kivételével – más nem igényelhető.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.igény), 454. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 449. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 3. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.4.3.] 19.3. Fejlesztő felkészítés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 325 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, fogyatékosok 
ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye – 
intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után, 
ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában fog-
lalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájáru-
lások közül – a [17.] 27. jogcím kivételével – más nem igényelhető.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 449. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 450. Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 5. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.5.] 20. Általános iskolai napközi foglalkozás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [23 000] 31 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányo-
san 8 hónapra számítva] 

 
 
 Indokolás a T/1145/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizott-
ság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 
452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 96. (156. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 117. (156. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 283. (156. sz. jav. - 
1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 451. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 5. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[16.5.] 20. Általános iskolai napközi foglalkozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 23 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában, a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali 
rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben 
szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók után a Kiegészítő szabályok 
10. i) pontja szerint. 
b) A hozzájárulás 40 %-kal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
általános iskola 1-4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/C. §-ának megfelelően szerve-
zett egész napos iskolaotthonos osztályba járó tanulók után.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 
458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 452. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[16.6.] 21. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 500 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8 
hónapra számítva] 
 
a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló és/vagy gyermek után, 
?- ha a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási mi-
niszter által kiadott program szerint a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók számára képes-
ség-kibontakoztató felkészítést biztosít, vagy 
- ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt 
terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó szakvéleményében fog-
laltak alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztályban, az oktatási miniszter által 
kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint – legalább heti hat óra – 
foglalkoztatást biztosít, vagy 
- ha a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai 
nevelését, iskolai oktatását kis létszámú – legfeljebb tizenöt fős – óvodai csoportban, iskolai osztály-
ban szervezték meg, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tan-
évben indították, vagy 
- ha a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai 
nevelését, iskolai oktatását kis létszámú – legfeljebb tizenöt fős – óvodai csoportban, iskolai osztály-
ban szervezték meg, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tan-
évben, vagy azt megelőzően indították. 
 
b) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézmény-
ben a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rende-
let 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint 
vesz részt integrációs felkészítésben. 
 
Az a)-b) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a [15.1.2.3. b)] 16.3.b) pont szerint a 
Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban, vagy az Arany János 
Tehetséggondozó Programban, vagy az Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programban vesz 
részt, vagy ha a 16.4.1. a) pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott nevelésben, oktatás-
ban, ellátásban részesül. 
 
c) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott gyermek-
gyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévből a 180 naptári 
napot el nem érő, de 90 naptári napot meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló után.  
A tanéven belül megszakítás nélkül legalább 180 naptári napon tartós gyógykezelés alatt álló, nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után – ha részére az intézményben az oktatást folyamatosan 
biztosítják – a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megalapozó tanuló-
létszámot a Kiegészítő szabályok 10. k) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani.  
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E hozzájárulás mellett a feladat-ellátáshoz csak a [17.2.] 27.2. pont alatti közoktatási jogcímű hozzájá-
rulás igényelhető, az ott meghatározott feltételekkel. 
A 16.6. pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. 
[2007. szeptember 1-je után a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkozta-
tásához az e törvény 5. számú melléklete 16. pontjában meghatározott „Esélyegyenlőséget, fel-
zárkóztatást segítő támogatások” jogcímű központosított előirányzatra nyújtható be támogatási 
igény az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott rendelet feltételei szerint.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 453. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 6. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.6.] 21. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 500 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8 
hónapra számítva] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 
458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„b) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intéz-
ményben a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program sze-
rint vesz részt integrációs felkészítésben. 
Az a)-b) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a 1[5.1.2.3.] 16.3. b) pont szerint a 
Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban, vagy az Arany János 
Tehetséggondozó Programban, vagy az Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programban vesz 
részt, vagy ha a 16.4.1. a) pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott nevelésben, oktatás-
ban, ellátásban részesül. 
 
c) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott gyermek-
gyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévből a 180 naptári 
napot el nem érő, de 90 naptári napot meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló után.  
A tanéven belül megszakítás nélkül legalább 180 naptári napon tartós gyógykezelés alatt álló, nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után – ha részére az intézményben az oktatást folyamatosan 
biztosítják – a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megalapozó tanuló-
létszámot a Kiegészítő szabályok 10. k) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani.  
E hozzájárulás mellett a feladat-ellátáshoz csak a [17.2.] 27.2. pont alatti közoktatási jogcímű hozzájá-
rulás igényelhető, az ott meghatározott feltételekkel.A 16.6. pont alatti hozzájárulások egy gyermek, 
tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. 
 
A 16.6. pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. 
[2007. szeptember 1-je után a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglalkozta-
tásához az e törvény 5. számú melléklete 16. pontjában meghatározott „Esélyegyenlőséget, fel-
zárkóztatást segítő támogatások” jogcímű központosított előirányzatra nyújtható be támogatási 
igény az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott rendelet feltételei szerint.]”„ 
 
 Indokolás a T/1145/154. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 454. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 6. alpont igénybevétel feltételei a) alpont 4. francia bekezdés elhagyását javasolják: 
 
/16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló és/vagy gyermek után, 
[- ha a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján a teljes 
óvodai nevelését, iskolai oktatását kis létszámú – legfeljebb tizenöt fős – óvodai csoportban, isko-
lai osztályban szervezték meg, feltéve, hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 
2003/2004. tanévben, vagy azt megelőzően indították.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/40. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 455. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 455. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont 6. alpont igénybevétel feltételei a)-b) lezáró szöveg módosítását javasolják: 
 
/16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„Az a)-b) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a 15.1.2.3. b) pont szerint a Közokt. 
tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban, vagy a[z] Hátrányos helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a[z] Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Kollégiumi [Tehetséggondozó] Programjában vesz részt, vagy ha a 16.4.1. [a) ]pont alapján kü-
lönleges gondozás keretében nyújtott nevelésben, oktatásban, ellátásban részesül.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 456. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 7. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[16.7.] 22. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
 
a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
?- óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és két-
nyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, et-
nikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a to-
vábbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja, 
?- iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt ve-
vő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a romani és a beás nyel-
veket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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?- iskolában azon tanulók után, akiknek – a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján – kiegészítő 
kisebbségi oktatást biztosít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv 
szerint. 
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a részt vevő gyermekek, 
tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 
 
b) A hozzájárulás 50 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan 
menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a 
törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, 
és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény – a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése értel-
mében – központi pedagógiai program alapján szervezi meg. 
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, továbbá 
e mellett nem igényelhető a [16.8.] 23. pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésénél figye-
lembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. l) pontjában foglalt további együttes feltételeket is.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 457. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 
458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 8. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[16.8.] 23. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 71 500 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek 
- nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás) 
szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alap-
ján, vagy 
- két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfolyamokon, 
amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű iskolai ok-
tatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy 
- a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült helyi peda-
gógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő évfolyamon biztosítja az oktatást. 
Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, 
továbbá e mellett nem igényelhető az [16.7.] 22. pont szerinti hozzájárulás.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 458. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 9. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[16.9.] 24. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra időará-
nyosan számítva] 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illet-
ve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai 
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez a 15.1. és 16.4.1. pontok szerint számított együttes gyermek- 
és tanulólétszám után.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 459. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész 
Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 9. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.9.] 24. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra időará-
nyosan számítva] 
 
 Indokolás a T/1145/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 460. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 10. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[16.10.] 25. Egyes pedagógiai programok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év [2007. évre szeptember 1-jétől december 31-éig idő-
arányosan 4 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
a) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti a párhuzamos művészeti képzést folytató szakis-
kola és szakközépiskola 5-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében 
meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján 
az 5., a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése 
szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó peda-
gógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz köve-
telményeit. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás 
szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is. 
b) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti azok után a középiskolai tanulók után, akik szá-
mára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Kollégiumi Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. Ez utóbbi program esetében a 9. 
előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után jár a hozzájárulás. 
Az a)-b) hozzájárulás mellett a [16.1.] 16.5. pontok szerinti hozzájárulás nem igényelhető.” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 461. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és dr. Tóth 
Tiborné képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 10. alpont igénybevétel feltételei 
b) alpont módosítását javasolják: 
 
/16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása/ 
 
„b) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti azok után a középiskolai, szakiskolai tanulók 
után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. Ez utóbbi program 
esetében a 9. előkészítő vagy felzárkóztató osztályba járó középiskolai, szakiskolai tanulók után jár a 
hozzájárulás.” 
 
 Indokolás a T/1145/22. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 462. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. 
jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 462. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 
címe módosítását javasolják: 
 
„[16.11.] 26. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellá-
tásához” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.11.1.] 26.1. Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 464. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/fő/év 
 
a) A hozzájárulást [2007. évre 12 hónapra és a 2008. költségvetési év első nyolc hónapjára veheti 
igénybe] a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő – 
bejáró tanulók után veheti igénybe a fenntartó 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló 
után, 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró tanuló után, 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után. 
 
b) A hozzájárulást [2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
számítva veheti igénybe] az óvodába és általános iskolába – a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő – bejáró gyermekek, tanulók után veheti igénybe a fenntartó 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások 
és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről 
bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfo-
lyamokon tanulók után. 
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az 
intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről 
szervezett formában szállít az intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, 
oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhe-
lyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 464. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 1. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.11.1.] 26.1. Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/fő/év 
 
a) A hozzájárulást [2007. évre 12 hónapra és a 2008. költségvetési év első nyolc hónapjára veheti 
igénybe] a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban részt vevő – 
bejáró tanulók után veheti igénybe a fenntartó 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (149. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 469. (149. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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?- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló 
után, 
?- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területé-
ről bejáró tanuló után, 
?- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után. 
 
b) A hozzájárulást [2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc hónapjára) 
számítva veheti igénybe] az óvodába és általános iskolába – a nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő – bejáró gyermekek, tanulók után veheti igénybe a fenntartó 
- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről bejáró óvodások 
és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
?- megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területé-
ről bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után, 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfo-
lyamokon tanulók után. 
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az 
intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 
szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről 
szervezett formában szállít az intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, 
oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhe-
lyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 465. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 2. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.11.2.] 26.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támoga-
tása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási 
intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üze-
meltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 466. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 2. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.11.2.] 26.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támoga-
tása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási 
intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üze-
meltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (149. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 469. (149. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 467. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 16. pont 11. alpont 2. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/16.11.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási 
intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üze-
meltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. 
[A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.]” 
 
 Indokolás a T/1145/107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 468. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 468. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 3. 
alpont módosítását javasolják: 
 
„„[16.11.3.] 26.3. Kistelepülések támogatása 
 
[16.11.3.1.] 26.3.1. Az 1 500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra idő-
arányosan számítva] 
 
A hozzájárulást a 15.1.1., a 15.1.2.1. pont alatti valamint a 16.4.1. pontokon belül figyelembe vehető 
óvodás gyermekek és az 1-4. évfolyamon általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
igényelheti az 1 500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó 
önkormányzat – az intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a tár-
sulás keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza –, ha az intézmény székhelye szerinti 
önkormányzat lakosságszáma 1 500 fő vagy az alatti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása össz-
hangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
[16.11.3.2.] 26.3.2. Az 1 501-3 000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra idő-
arányosan számítva] 
 
A hozzájárulást a 15.1.1., a 15.1.2.1. pont alatti valamint a 16.4.1. pontokon belül figyelembe vehető 
óvodás gyermekek és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
igényelheti az 1 501-3 000 fő lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkor-
mányzat, – az intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás 
keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza –, ha az intézményi társulás székhelye sze-
rinti önkormányzat lakosságszáma 1 501-3 000 fő közötti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása 
összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 469. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Vincze László és dr. Kovács Zoltán kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 3. alpont módosítását javasolják: 
 
„[16.11.3.] 26.3. Kistelepülések támogatása 
 
[16.11.3.1.] 26.3.1. Az 1 500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra idő-
arányosan számítva] 
 
A hozzájárulást a 15.1.1., a 15.1.2.1. pont alatti valamint a 16.4.1. pontokon belül figyelembe vehető 
óvodás gyermekek és az 1-4. évfolyamon általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
igényelheti az 1 500 fő és az alatti lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó 
önkormányzat – az intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a tár-
sulás keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza –, ha az intézmény székhelye szerinti 
önkormányzat lakosságszáma 1 500 fő vagy az alatti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása össz-
hangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 470. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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[16.11.3.2.] 26.3.2. Az 1 501-3 000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő/év [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig 8 hónapra idő-
arányosan számítva] 
 
A hozzájárulást a 15.1.1., a 15.1.2.1. pont alatti valamint a 16.4.1. pontokon belül figyelembe vehető 
óvodás gyermekek és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
igényelheti az 1 501-3 000 fő lakosságszámú óvodát és/vagy 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó önkor-
mányzat, – az intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás 
keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza –, ha az intézményi társulás székhelye sze-
rinti önkormányzat lakosságszáma 1 501-3 000 fő közötti és az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása 
összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/1145/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 470. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont címe módo-
sítását javasolják: 
 
„[17.] 27. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (149. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 465. (149. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 471. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Kovács Zoltán és Vincze László kép-
viselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. alpont módosítását javasolják: 
 
„[17.]27 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 
 
[17.1.]27.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, kollégiumban ellá-
tásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő – a [15.1., illetve a 15.2.]15-16., 
a [16.3.]18. és a [16.4.]19. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a 
fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési térítési-díj 
kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégta-
nulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. n) pontja szerint történik.” 
 
 Indokolás a T/1145/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjú-
sági, szociális és családügyi bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 472. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 1. alpont 
módosítását javasolják: 
 
„[17.]27 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 
 
[17.1.]27.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hó-
napra számítva] 
 
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, kollégiumban ellá-
tásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő – a [15.1., illetve a 15.2.]15-16., 
a [16.3.]18. és a [16.4.]19. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a 
fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési térítési-díj 
kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégta-
nulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. n) pontja szerint történik.” 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 473. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 2. alpont 
címe módosítását javasolják: 
 
„[17.2.] 27.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 473. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 474. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont címe módo-
sítását javasolják: 
 
„[18.] 28. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 
476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 475. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 18. pont fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
/18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 135] 1 166 forint/fő” 
 
 Indokolás a T/1145/106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 476. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont címe módo-
sítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„[19.] 29. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 477. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 4. pont módosítását javasolják: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott  11. c)-
e), 11. g)-h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézmé-
nyekben a 11. ab-ad), 11.b), 11. j), 11. k), 11.l), 12-14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az 
egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a 
többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell teljesítsék. 
Többcélú kistérségi társulás 11. ab-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulás-
ban részt vevő települési önkormányzat/ok/nak nem jár 11. aa) pont szerinti hozzájárulás.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 486. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 478. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa, dr. 
Kovács Zoltán és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 5. pont B) rész elhagyását javasolják: 
 
„[5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek minősül 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati fenntartója 
a) a támogató szolgálat, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében, ha a szolgálta-
tásra 2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, 
b) szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos, továbbá demens személyek nappali ellátása ese-
tében azon ellátotti számra vonatkozóan, amelyre tekintettel 2006. évben normatív hozzájáru-
lásban nem részesült. Ez alól kivételt képez, ha a 2006. évben normatív hozzájárulásban részesü-
lő fenntartótól 2007. évben más önkormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi társulás veszi 
át a szolgáltatást. 
c) lakóotthoni ellátásnál, valamint az Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú bentlakásos el-
látásnál azon férőhelyek esetében, amelyekre 2006. december 31-én jogerős működési engedély-
lyel nem rendelkezik, 
d) demens betegek esetében azon ellátottakra, akik 2006. december 31-én nem rendelkeznek a 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló, Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum szakvéleményével.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 479. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont B) rész módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 480. (39. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg8.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 354. (142. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.e)igényeb)), 360. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)igénygb)), 365. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)igényhb)), 369. (142. sz. 
jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 377. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 379. (142. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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„5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek minősül a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati fenntartója 
a) a támogató szolgálat, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében, ha a szolgáltatásra 
2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, 
b) [szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,] jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, [időskorúak, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos, továbbá demens személyek nappali ellátása] ese-
tében azon ellátotti számra vonatkozóan, amelyre tekintettel 2006. [évben]december 31-én normatív 
hozzájárulásban nem részesült, [. Ez alól kivételt képez, ha a 2006. évben normatív hozzájárulás-
ban részesülő fenntartótól 2007. évben más önkormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi 
társulás veszi át a szolgáltatást.] 
c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a[z] Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellá-
tásnál azon férőhelyek esetében, amelyekre 2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem 
rendelkezik, 
d) demens betegek esetében azon ellátottakra, akik 2006. december 31-én nem rendelkeznek a 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló, Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia 
centrum szakvéleményével. 
A fenntartó nem minősül új  belépőnek azon szolgáltatás, ellátotti szám, illetve férőhelyszám vonatko-
zásában, amelyet a 2006. évben normatív hozzájárulásban részesülő fenntartótól 2007. évben más ön-
kormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi társulás vesz át.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 480. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 5. pont B) rész módosítását javasolják: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek minősül a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati fenntartója 
 
a) a támogató szolgálat, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében, ha a szolgáltatásra 
2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, 
 
b) [szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,] jelzőrendszeres házi segítségnyújtás[, időskorúak, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos, továbbá demens személyek nappali ellátása] ese-
tében azon ellátotti számra vonatkozóan, amelyre tekintettel 2006. [évben] december hónapban nor-
matív hozzájárulásban nem részesült. [Ez alól kivételt képez, ha a 2006. évben normatív hozzájáru-
lásban részesülő fenntartótól 2007. évben más önkormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi 
társulás veszi át a szolgáltatást.] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 
481. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.újC)), pontjaiban foglaltakkal. 
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c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a[z] Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellá-
tásnál azon férőhelyek esetében, amelyekre 2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem 
rendelkezik, 
 
d) bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegek esetében azon ellátottakra, akik 2006. de-
cember 31-én nem rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló, Pszichiátriai Szakkollé-
gium által befogadott demencia centrum szakvéleményével. 
 
Nem minősül új belépőnek azon szolgáltatás, ellátott, illetve férőhely, amelyet a - 2006. évben norma-
tív hozzájárulásban részesülő - fenntartótól 2007. évben más önkormányzat, társulás, vagy többcélú 
kistérségi társulás vesz át.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 481. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 3. szá-
mú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont kiegészítését javasolják a következő új C) rész  felvéte-
lével: 
 
„5/C) A 11/d., 11/e. és 11/g. jogcímek esetében új ellátott az a személy, aki a szolgáltatást 2006-ban 
nem vette igénybe.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg8.), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)), 346. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)), 348. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)), 352. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)), 357. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)), 363. 
(118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 367. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)), 371. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)), 375. (118. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.k)), 378. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)), 382. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.a)ac)), 387. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)), 
479. (118. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 482. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 6. pont módosítását javasolják: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„6. A 11. [ab)]-14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti 
intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén 
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartal-
maznia kell, hogy a megállapodás törvényes, 
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak ren-
delkeznie kell. 
2006. évben normatív hozzájárulásban részesült intézményi társulás keretében történő működtetés ese-
tén 
– a 11. ea), 11. ga), 11. ha) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települé-
sek lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et, 
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együt-
tesen eléri a 40 000-et, 
– a 11. ia) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együt-
tesen eléri az 50 000-et. 
2007. évben induló új intézményi társulás esetén 
– a 11. eb), 11. gb), 11. hb) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települé-
sek lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et, 
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együt-
tesen eléri a 40 000-et, 
– a 11. ib) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együt-
tesen eléri az 50 000-et. 
Intézményi társulás 11. ab-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága esetén a társulásban részt 
vevő önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 483. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 7. pont módosítását javasolják: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 483. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg7.), 484. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg8.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„7. A 11.a)-b), 11. f-i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a 
szolgáltatás a tárgyév egészében működik. 
Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve 
megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár. 
A 11.a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhető a normatív hozzájárulás.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 484. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 8. pont módosítását javasolják: 
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és 
12. ba) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai: 
– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, il-
letve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a 
gyermek számára otthont nyújtó ellátást biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa) pont szerinti 
jogosultság alapján járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – időarányosan – átadja a gyer-
meket ellátó intézményt fenntartó önkormányzat számára. 
– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási 
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsoló-
dó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a [16.3.3.] 16.3.4. pont kivételével történő igény-
bevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. A [16.3.3.]  16.3.4. pont szerinti ellátás esetén az 
intézményben elhelyezett gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igény-
be. 
– Ha a tanuló gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben van elhelyezve, lakhelyét annak 
alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen található. 
– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti nyilvántartását – 
elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó in-
tézmények adatszolgáltatása alapján. 
– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormány-
zat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e mellék-
let szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatá-
rozott feltételekkel. 
– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét annak alapján 
kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 484. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg8.), pontjaiban foglaltakkal. 
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– Az otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása esetén az ellá-
tottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett – a működési engedély-
ben meghatározott – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. 
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben 
szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése sze-
rint kell térítési díjat fizetni. 
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által 
fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-
végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás kereté-
ben ellátottak után.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 485. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 10. pont módosítását javasolják: 
 
„10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek: 
a) E jogcímek tartalmazzák a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott köz-
oktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős progra-
mok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá egyes pedagógus-juttatásokhoz, ezen belül a szak-
könyvvásárláshoz, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéshez, a pedagógiai szakmai szol-
gáltatások igénybevételéhez és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó hozzájárulást. 
b) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehe-
tők igénybe a hozzájárulások, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevé-
kenység szerepel, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 15-17. pont alatti hozzájárulások 
olyan tanulók és alkalmazottak után vehető igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus azo-
nosító-számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztés, gondozásban részesülőket. 
c) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az 
azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra, analitikus 
nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és elszámolásnál figyelembe kell venni a Közokt. tv., a szak-
képzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai előírásokat, illetve az egyes 
normatívák igénylését megalapozó feltételeket. 
d) A közoktatási célú normatív hozzájárulások a tanulói jogviszony szünetelése esetén nem igényelhe-
tők. 
e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként előforduló tört létszám esetén – a  15.[1.]2. pont 
szerinti hozzájárulás kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell  fenntartói szinten alkalmaz-
ni. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.a)felv), 347. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.c)igény), 350. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.d)igény), 355. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)igényeb)), 356. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.g)), 362. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)), 370. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.i)igényib)), 374. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.11.j)igény), 376. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.k)igény), 380. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.11.l)igény), 383. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.12.a)ac)igényacb)), 388. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igényca)lez), 389. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.12.c)igénycb)), 477. (39. sz. 
jav. - 3.sz.mell.kieg4.), 480. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg5.B)), 482. (39. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg6.), 483. (39. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg7.), pontjaiban foglaltakkal. 
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f) A 15.1.[1.] és a 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által 
közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési 
évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján 
történik. Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott 
2006/2007. tanévi nyitó létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévi nyitó létszám 4/12 részének ön-
kormányzati szinten figyelembe vett éves, jogcímenként összesített átlaga alapján történik a g)-k) és 
n)-o) pontokban meghatározott kivételekkel. 
A 15.[1.]2. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 
2007/2008. tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-
mutató alapján történik. A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámo-
láshoz a központi számításokban alkalmazott következő paraméter-rendszert alkalmazzák: 
Intézmény Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti 
foglalkoztatási időkerete Közoktatási törvény szerinti Intézmény-típus-együttható Taní-
tási együttható (Teh) 
   csoport/osztály átlag-létszám pedagógus heti kötelező óraszám 
 
1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 
 
Óvoda 
 1. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20 32 0,87 1,39 
 2-3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 17 32 0,87 1,39 
 1. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20 32 0,87 1,66 
 2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 17 32 0,87 1,66 
Általános iskola 
 1. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20 
 2-3. évfolyam 26,8 18 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 18 22 1,0 1,39 
 5. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55 
 6. évfolyam 34,0 20 22 1,0 1,55 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 
 9. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33 
~10. évfolyam 46,6 26 22 1,1 2,33 
~11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés, elméleti képzés 
 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola 1/11. évfolyam, szakközépiskola  
1/13. évfolyam 40,5 28 22 1,1 2,03 
Szakiskola 1/12. évfolyamától, szakközépiskola 
1/14. évfolyamától 40,5 26 22 1,1 2,03 
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
?- ha a 15.1.2.4. pont szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési 
évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben 
iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik, 
- ha a 16.3. pont szerinti kollégiumi elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli időszakos 
elhelyezésre korlátozódik. 
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai 
elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak figyelembevételé-
vel számított létszám alapján történik. Ha a 15.1.2.4.  és 16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves 
rendszerben folyik, és ezzel összhangban alakul a tanulók 16.3. pont szerinti kollégiumi elhelyezése, 
az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve 
kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 
részének átlaga alapján történik. Ha az itt lehatárolt időszakokon belül a gyakorlati képzés megszerve-
zése a képzési program szerint iskolai és nem iskolai (változó) képzőhelyen történik, az egyes helyszí-
neken zajló gyakorlati képzésre fordított idő arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Ameny-
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nyiben az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám (tört létszám), akkor a fenntartói szin-
ten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. 
h) A 16.4.2. és 16.4.3. pont szerinti hozzájárulás a 2007. naptári évben az ezen ellátásokat igénybeve-
vők – becsült 12 havi átlaglétszáma együttes összegének figyelembevételével számított és – tízzel el-
osztott átlaglétszáma után igényelhető, az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglét-
szám alapján történik. 
i) A 16.5. pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon részt 
vevő tanulók 2007. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült átlaglétszáma alapján tervezhető, 
illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári évre na-
ponként összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-
ának (4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák 
száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát 
kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdés-
ben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után 
ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátásban (üdülte-
tésben, táboroztatásban, egyéb szabadidős programban) résztvevők létszáma az előbbi számításokban 
nem vehető figyelembe. 
j) A 16.6. a) pont második gondolatjelében meghatározott jogcíme[ke]n a foglalkozásokon részt vevő 
tanulók 2007. évi költségvetési évre – becsült átlaglétszáma alapján tervezhető, illetve igényelhető a 
hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként összesített lét-
számot 185 nappal kell elosztani. Ha az előírt heti [négy] hat óránál kevesebb foglalkoztatást szervez-
nek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár. Abban az esetben, ha a 
heti [négy] hat órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után 
ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás. Az így megállapított hozzájárulás[ok] csak január 1-jétől 
augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára jár[nak]. A tervezésnél a 2007/2008. évben 
induló tanévi létszámot az éves átlaglétszám-számításnál nulla fővel kell figyelembe venni. 
k) A 16.6. c) pont szerinti, a tartósan gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának megszervezéséhez 
kapcsolódó kiegészítő hozzájárulást az a helyi önkormányzat igényelhet, amely a nem közoktatási 
(egészségügyi) intézményében ellátott közoktatási tevékenységével összefüggésben OM azonosítóval 
rendelkezik és a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett. A hozzájárulás igénylé-
se becsléssel, elszámolása az intézménybe való felvételt és az elbocsátás időpontját igazoló dokumen-
tumok, valamint a tanügy-igazgatási nyilvántartások (tanulói törzslap, foglalkozási napló) naptári éven 
belüli tényleges adatai alapján történik. Az így megállapított hozzájárulások csak január 1-jétől au-
gusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára járnak. A tervezésnél a 2007/2008. évben indu-
ló tanévi létszámot az éves átlaglétszám-számításnál nulla fővel kell figyelembe venni. 
l) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott 16.7. ponton belüli kiegészítő hozzájárulá-
sok igénylésének együttes feltételei a következők: 
– a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellá-
tását, és 
– a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását a nemzeti, etnikai 
kisebbséghez tartozó gyermek szülőjének, gondviselőjének írásban benyújtott igénye alapján szervez-
zék, és 
– amennyiben az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre helyi kisebbségi ön-
kormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az országos kisebbségi önkormány-
zat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el. 
m) A 16-17. pont szerinti hozzájárulásoknál az egy-egy jogcímhez kapcsolódó igénylés az iskolai ok-
tatás, illetve gyógypedagógiai ellátás esetén a nappali rendszerű oktatásban résztvevők 2006/2007. 
tanévi, illetve 2007/2008. tanévi létszámát nem haladhatja meg. Nappali rendszerű oktatásban résztve-
vőnek minősül a [15.] 16.4.1. pont alatti jogcímen figyelembe vehető létszám, valamint a 16.7. a) pont 
harmadik gondolatjelében a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján kiegészítő kisebbségi okta-
tásban résztvevők létszáma. 
n) A 17.1. pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az ét-
keztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott 
normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2007. évi becsült átlaglétszáma és az 
étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szerve-
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zett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy 
fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen 
szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, aki-
nek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között 
biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre va-
ló jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre, naponként össze-
sített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 
200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz 
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett ét-
keztetésben résztvevők létszáma előbbi számításokban nem vehető figyelembe. 
o) A 17.2. pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás elszámolásához a Tpr. előírásai alapján kell doku-
mentálni a normatívára való igényjogosultságot megalapozó iratokat. 
p) A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei a 
2007/2008. tanévtől módosulnak. Ennek alapján 2007. szeptember 1-jétől egy tanulóként kell figye-
lembe venni azt a tanulót, akinek az iskola legalább heti öt tanórai foglalkozást biztosít, egy egész öt 
tizeddel elosztva, akinek az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanórai foglalkozást biztosít, há-
rommal elosztva, akinek négy tanórai foglalkozásnál kevesebbet biztosít tanítási év átlagában. Ha a 
külön jogszabályban meghatározottak szerinti minősítési követelményeknek nem tesznek eleget, az 
egyébként megállapítható normatív hozzájárulás 80 %-a jár. 
A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az 
általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó is, amely a 
szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 486. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Varga Mihály, Vincze 
László és dr. Kovács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
10. pont módosítását javasolják: 
 
„10. A 15-[17.]27. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendel-
kezések: 
 
a) E jogcímek tartalmazzák a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott köz-
oktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős progra-
mok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá egyes pedagógus-juttatásokhoz, ezen belül a szak-
könyvvásárláshoz, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéshez, a pedagógiai szakmai szol-
gáltatások igénybevételéhez és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó hozzájárulást. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénylez), 519. (40. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.Kieg.3.), pontjaiban fog-
laltakkal. 
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b) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehe-
tők igénybe a hozzájárulások, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevé-
kenység szerepel, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 15-[17.]27. pont alatti hozzájárulá-
sok olyan tanulók és alkalmazottak után vehető igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus 
azonosító-számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztés, gondozásban részesülőket. 
 
c) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az 
azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra, analitikus 
nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és elszámolásnál figyelembe kell venni a Közokt. tv., a szak-
képzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai előírásokat, illetve az egyes 
normatívák igénylését megalapozó feltételeket. 
 
d) A közoktatási célú normatív hozzájárulások a tanulói jogviszony szünetelése esetén nem igényelhe-
tők. 
 
e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként előforduló tört létszám esetén – a  [15.1.2.] 16. 
pont szerinti hozzájárulás kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell  fenntartói szinten al-
kalmazni. 
 
f) A 15.1.1. és a 16-[17.]27. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok ál-
tal közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési 
évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján 
történik. Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott 
2006/2007. tanévi nyitó létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévi nyitó létszám 4/12 részének ön-
kormányzati szinten figyelembe vett éves, jogcímenként összesített átlaga alapján történik a g)-k) és 
n)-o) pontokban meghatározott kivételekkel. 
 
[A 15.1.2. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 
2007/2008. tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási telje-
sítmény-mutató alapján történik. A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az 
évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott következő paraméter-rendszert al-
kalmazzák: 
Intézmény Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti 
foglalkoztatási időkerete Közoktatási törvény szerinti Intézmény-típus-együttható Taní-
tási együttható (Teh) 
   csoport/osztály átlag-létszám pedagógus heti kötelező óraszám 
 
1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 
 
Óvoda 
 1. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20 32 0,87 1,39 
 2-3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 17 32 0,87 1,39 
 1. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20 32 0,87 1,66 
 2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 17 32 0,87 1,66 
Általános iskola 
 1. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20 
 2-3. évfolyam 26,8 18 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 18 22 1,0 1,39 
 5. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55 
 6. évfolyam 34,0 20 22 1,0 1,55 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 
 9. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33 
~10. évfolyam 46,6 26 22 1,1 2,33 
~11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
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Szakképzés, elméleti képzés 
 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola 1/11. évfolyam, szakközépiskola  
1/13. évfolyam 40,5 28 22 1,1 2,03 
Szakiskola 1/12. évfolyamától, szakközépiskola 
1/14. évfolyamától 40,5 26 22 1,1 2,03 
 
g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
?- ha a 15.1.2.4. pont szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakkép-
zési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 
?- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy 
részben iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben fo-
lyik, 
?- ha a 16.3. pont szerinti kollégiumi elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli idő-
szakos elhelyezésre korlátozódik. 
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai 
szakmai elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak fi-
gyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15.1.2.4.  és 16.1.2. pont szerinti 
szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, és ezzel összhangban alakul a tanulók 16.3. pont sze-
rinti kollégiumi elhelyezése, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az 
egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások időpontjá-
hoz igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. Ha az itt lehatárolt idő-
szakokon belül a gyakorlati képzés megszervezése a képzési program szerint iskolai és nem isko-
lai (változó) képzőhelyen történik, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő 
arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható lét-
szám nem egész szám (tört létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a ke-
rekítés általános szabályait kell alkalmazni.] 
 
h) A [16.4.2. és 16.4.3.] 19.2.-19.3. pont szerinti hozzájárulás a 2007. naptári évben az ezen ellátásokat 
igénybevevők – becsült 12 havi átlaglétszáma együttes összegének figyelembevételével számított és – 
tízzel elosztott átlaglétszáma után igényelhető, az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges 
átlaglétszám alapján történik. 
 
i) A [16.5.] 20. pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon 
részt vevő tanulók 2007. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült átlaglétszáma alapján tervezhe-
tő, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári évre 
naponként összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-
ának (4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75 %-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák 
száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát 
kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdés-
ben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után 
ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátásban (üdülte-
tésben, táboroztatásban, egyéb szabadidős programban) résztvevők létszáma az előbbi számításokban 
nem vehető figyelembe. 
 
j) A [16.6.]21. a) pont második gondolatjelében meghatározott jogcímeken a foglalkozásokon részt 
vevő tanulók 2007. évi költségvetési évre – becsült átlaglétszáma alapján tervezhető, illetve igényelhe-
tő a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként összesített 
létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha az előírt heti négy óránál kevesebb foglalkoztatást szerveznek 
a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár. Abban az esetben, ha a heti 
négy órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jog-
címen többszörös hozzájárulás. Az így megállapított hozzájárulások csak január 1-jétől augusztus 31-
éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára járnak. A tervezésnél a 2007/2008. évben induló tanévi 
létszámot az éves átlaglétszám-számításnál nulla fővel kell figyelembe venni. 
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k) A [16.6.]21. c) pont szerinti, a tartósan gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának megszervezésé-
hez kapcsolódó kiegészítő hozzájárulást az a helyi önkormányzat igényelhet, amely a nem közoktatási 
(egészségügyi) intézményében ellátott közoktatási tevékenységével összefüggésben OM azonosítóval 
rendelkezik és a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett. A hozzájárulás igénylé-
se becsléssel, elszámolása az intézménybe való felvételt és az elbocsátás időpontját igazoló dokumen-
tumok, valamint a tanügy-igazgatási nyilvántartások (tanulói törzslap, foglalkozási napló) naptári éven 
belüli tényleges adatai alapján történik. Az így megállapított hozzájárulások csak január 1-jétől au-
gusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára járnak. A tervezésnél a 2007/2008. évben indu-
ló tanévi létszámot az éves átlaglétszám-számításnál nulla fővel kell figyelembe venni. 
 
l) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott [16.7.]22. ponton belüli kiegészítő hozzájá-
rulások igénylésének együttes feltételei a következők: 
– a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellá-
tását, és 
– a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását a nemzeti, etnikai 
kisebbséghez tartozó gyermek szülőjének, gondviselőjének írásban benyújtott igénye alapján szervez-
zék, és 
– amennyiben az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre helyi kisebbségi ön-
kormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az országos kisebbségi önkormány-
zat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el. 
 
m) A 16-[17.]27. pont szerinti hozzájárulásoknál az egy-egy jogcímhez kapcsolódó igénylés az iskolai 
oktatás, illetve gyógypedagógiai ellátás esetén a nappali rendszerű oktatásban résztvevők 2006/2007. 
tanévi, illetve 2007/2008. tanévi létszámát nem haladhatja meg. Nappali rendszerű oktatásban résztve-
vőnek minősül a 15.-..... pont alatti jogcímen figyelembe vehető létszám, valamint a 16.7. a) pont har-
madik gondolatjelében a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján kiegészítő kisebbségi oktatás-
ban résztvevők létszáma. 
 
n) A [17.1.] 27.1. pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulá-
sok az étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdésének a)-d) pontjában megha-
tározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2007. évi becsült átlaglétszá-
ma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a 
szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításá-
nál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy 
jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló 
számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett ke-
retek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre, 
naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi 
étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett nap-
közi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosí-
tott szervezett étkeztetésben résztvevők létszáma előbbi számításokban nem vehető figyelembe. 
 
o) A [17.2.] 27.2. pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás elszámolásához a Tpr. előírásai alapján kell 
dokumentálni a normatívára való igényjogosultságot megalapozó iratokat. 
 
[p) A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltét-
elei a 2007/2008. tanévtől módosulnak. Ennek alapján 2007. szeptember 1-jétől egy tanulóként 
kell figyelembe venni azt a tanulót, akinek az iskola legalább heti öt tanórai foglalkozást biztosít, 
egy egész öt tizeddel elosztva, akinek az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanórai foglalko-
zást biztosít, hárommal elosztva, akinek négy tanórai foglalkozásnál kevesebbet biztosít tanítási 
év átlagában. Ha a külön jogszabályban meghatározottak szerinti minősítési követelményeknek 
nem tesznek eleget, az egyébként megállapítható normatív hozzájárulás 80 %-a jár.] 
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A 15-[17.] 27. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi tár-
sulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó is, 
amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 487. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Vincze László és dr. Ko-
vács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont f) al-
pont módosítását javasolják: 
 
„f) A 15.1.1. és a 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által 
közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési 
évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján 
történik. Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott 
2006/2007. tanévi nyitó létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévi nyitó létszám 4/12 részének ön-
kormányzati szinten figyelembe vett éves, jogcímenként összesített átlaga alapján történik a g)-k) és 
n)-o) pontokban meghatározott kivételekkel. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 65. (162. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 67. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 86. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 87. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 95. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 100. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), 
105. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.6.cím), 119. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 132. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 133. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc13.jcs), 148. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.1.cím), 
160. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 161. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), 179. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.1.cím), 182. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.3.cím), 188. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), 199. 
(162. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím18.alc7.jcs), 222. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím39.alc), 226. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), 228. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs), 230. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 235. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 241. (162. sz. jav. - 
1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 242. (162. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 395. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.cím), 396. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.cím), 398. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.), 402. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.cím), 404. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.1.), 407. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.), 409. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.3.), 413. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.4.), 415. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 419. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.cím), 421. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.cím), 422. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.1.1.), 423. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.), 427. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.cím), 428. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.), 429. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.2.2.), 431. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.cím), 434. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.), 437. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.2.), 440. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.3,), 442. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.), 444. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.cím), 446. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.), 448. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.2.), 449. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.4.3.), 451. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.5.), 452. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.), 456. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.7.), 
457. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.8.), 458. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.9.), 460. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.10.), 462. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.cím), 464. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.1.), 466. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.16.11.2.), 468. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.11.3.), 470. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.cím), 472. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.17.1.), 473. (162. sz. jav. - 
3.sz.mell.17.2.cím), 474. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.18.cím), 476. (162. sz. jav. - 3.sz.mell.19.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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[A 15.1.2. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 
2007/2008. tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási telje-
sítmény-mutató alapján történik. A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az 
évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott következő paraméter-rendszert al-
kalmazzák: 
Intézmény Évfolyam-csoportok (nyitvatartás) Gyermekek, tanulók heti 
foglalkoztatási időkerete Közoktatási törvény szerinti Intézmény-típus-együttható Taní-
tási együttható (Teh) 
   csoport/osztály átlag-létszám pedagógus heti kötelező óraszám 
 
1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 
 
Óvoda 
 1. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20 32 0,87 1,39 
 2-3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 17 32 0,87 1,39 
 1. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20 32 0,87 1,66 
 2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 17 32 0,87 1,66 
Általános iskola 
 1. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20 
 2-3. évfolyam 26,8 18 22 1,0 1,22 
 4. évfolyam 30,6 18 22 1,0 1,39 
 5. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55 
 6. évfolyam 34,0 20 22 1,0 1,55 
 7-8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
Középfokú iskola 
 9. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33 
~10. évfolyam 46,6 26 22 1,1 2,33 
~11-13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Szakképzés, elméleti képzés 
 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola 1/11. évfolyam, szakközépiskola  
1/13. évfolyam 40,5 28 22 1,1 2,03 
Szakiskola 1/12. évfolyamától, szakközépiskola 
1/14. évfolyamától 40,5 26 22 1,1 2,03]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 488. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Vincze László és dr. Ko-
vács Zoltán képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont g) al-
pont elhagyását javasolják: 
 
„[g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 
?- ha a 15.1.2.4. pont szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakkép-
zési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (145. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 488. (145. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.g)), pontjaiban foglaltakkal. 
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?- ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy 
részben iskolai, részben – együttműködési megállapodás alapján – nem iskolai tanműhelyben fo-
lyik, 
?- ha a 16.3. pont szerinti kollégiumi elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli idő-
szakos elhelyezésre korlátozódik. 
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai 
szakmai elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött időszak fi-
gyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15.1.2.4.  és 16.1.2. pont szerinti 
szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, és ezzel összhangban alakul a tanulók 16.3. pont sze-
rinti kollégiumi elhelyezése, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az 
egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások időpontjá-
hoz igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. Ha az itt lehatárolt idő-
szakokon belül a gyakorlati képzés megszervezése a képzési program szerint iskolai és nem isko-
lai (változó) képzőhelyen történik, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő 
arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható lét-
szám nem egész szám (tört létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a ke-
rekítés általános szabályait kell alkalmazni.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489. Dr. Gyenesei István képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 10. pont p) alpont elhagyását javasolja: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
„[p) A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési fel-
tételei a 2007/2008. tanévtől módosulnak. Ennek alapján 2007. szeptember 1-jétől egy tanulóként 
kell figyelembe venni azt a tanulót, akinek az iskola legalább heti öt tanórai foglalkozást biztosít, 
egy egész öt tizeddel elosztva, akinek az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanórai foglalko-
zást biztosít, hárommal elosztva, akinek négy tanórai foglalkozásnál kevesebbet biztosít tanítási 
év átlagában. Ha a külön jogszabályban meghatározottak szerinti minősítési követelményeknek 
nem tesznek eleget, az egyébként megállapítható normatív hozzájárulás 80 %-a jár.]” 
 
/A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás 
az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó is, amely a 
szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/13. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (145. sz. jav. - 3.sz.mell.15.2.), 487. (145. sz. jav. - 
3.sz.mell.kieg10.f)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (13. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 68. (13. sz. jav. 
- 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 426. (13. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 490. Pokorni Zoltán, Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont p) alpont elhagyását java-
solják: 
 
„[p) A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési fel-
tételei a 2007/2008. tanévtől módosulnak. Ennek alapján 2007. szeptember 1-jétől egy tanulóként 
kell figyelembe venni azt a tanulót, akinek az iskola legalább heti öt tanórai foglalkozást biztosít, 
egy egész öt tizeddel elosztva, akinek az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanórai foglalko-
zást biztosít, hárommal elosztva, akinek négy tanórai foglalkozásnál kevesebbet biztosít tanítási 
év átlagában. Ha a külön jogszabályban meghatározottak szerinti minősítési követelményeknek 
nem tesznek eleget, az egyébként megállapítható normatív hozzájárulás 80 %-a jár.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kul-
turális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terü-
letfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövede-

lemadó megosztása 

 491. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet A) 
rész címe módosítását javasolják: 
 
„A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó [8] 10%-
a.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (155. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 129. (155. sz. 
jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), 425. (155. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 492. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet A) 
rész előirányzat módosítását javasolják: 
 
/A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a./ 
 
„Előirányzat:  [102 660,0] 128 325,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 493. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész címe módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 492. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. 
jav. - 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 493. (179. sz. jav. 
- 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó [32] 30%-a illeti meg 
az I-III. pont szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 494. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 4. 
számú melléklet B) rész I. pont módosítását javasolják: 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 
Előirányzat: 293 372,4 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 18-19. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. jogcímének for-
rása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 =3. számú melléklet~ 1. jogcím~[20 420,2]21 686,2 
~2. jogcím~[10 864,8]11 542,4 
~3. jogcím~[5 208,6]5 531,5 
~4. jogcím~[2 879,5]3 058,0 
~5. jogcím~[1 154,9]1 226,5 
~ 6. jogcím~[199,7]212,0 
~7. jogcím~[6 112,4]6 491,3 
~8. jogcím~[8 608,4]9 142,1 
~9. jogcím~[62 191,4]66 047,2 
~10. jogcím~[14 236,9]15 119,5 
~18. jogcím~[11 552,5]12 268,7 
~19. jogcím~[5 651,3]6 001,6 
 = 8. számú melléklet~ III. jogcím~[33 524,1]35 602,5 
- A 3. számú melléklet 11-14. jogcímének forrása 43,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:  
   millió forint 
= 3. számú melléklet 11. jogcím [12 322,0]13 865,9 
 12. jogcím [25 432,6]27 009,4 
 13. jogcím [1 038,4]1 102,7 
 14. jogcím [4 092,1]4 345,8 
- a 8. számú melléklet II. jogcímének forrása 69,35%-ban átengedett személyi jövedelemadó:  
  millió forint 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. 
- 4.sz.mell.A)előir.), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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= 8. számú melléklet  II. jogcím  [67 882,6]72 091,3” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 495. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész I. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
/I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad/ 
 
„Előirányzat: [293 372,4] 267 707,4 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. 
- 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)cím), 496. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 303 - 

- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 496. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész I. pont 1. francia bekezdés módosítását javasolják: 
 
„- A 3. számú melléklet 1-10. és 18-19. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. jogcímének 
forrása [100,0] 91,25%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 =3. számú melléklet~ 1. jogcím~[20 420,2] 18 633,7 
~2. jogcím~[10 864,8] 9 914,4 
~3. jogcím~[5 208,6] 4 753,1 
~4. jogcím~[2 879,5] 2 627,8 
~5. jogcím~[1 154,9] 1 054,1 
~ 6. jogcím~[199,7] 182,5 
~7. jogcím~[6 112,4] 5 577,9 
~8. jogcím~[8 608,4] 7 855,5 
~9. jogcím~[62 191,4] 56 750,0 
~10. jogcím~[14 236,9] 12 991,5 
~18. jogcím~[11 552,5] 10 542,0 
~19. jogcím~[5 651,3] 5 157,1 
 = 8. számú melléklet~ III. jogcím~[33 524,1] 30 591,0” 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 497. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész I. pont 2. francia bekezdés módosítását javasolják: 
 
„- A 3. számú melléklet 11-14. jogcímének forrása [43,0] 39,24%-ban átengedett személyi jövedelem-
adó:  
   millió forint 
= 3. számú melléklet 11. jogcím [12 322,0] 11 244,1 
 12. jogcím [25 432,6] 23 207,5 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. 
- 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 497. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.2.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 13. jogcím [1 038,4] 947,8 
 14. jogcím [4 092,1] 3 734,3” 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 498. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) 
rész I. pont 3. francia bekezdés módosítását javasolják: 
 
„- a 8. számú melléklet II. jogcímének forrása [69,35] 63,28%-ban átengedett személyi jövedelemadó:  
  millió forint 
= 8. számú melléklet  II. jogcím  [67 882,6] 61 943,1” 

 
 
 Indokolás a T/1145/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. 
- 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.1.fr.), 498. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.3.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 1. alc), 49. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj2.alc), 50. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj3.alc), 51. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj4.alc), 
52. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj 5. alc), 53. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj6.alc), 54. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.címúj7.alc), 55. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj8.alc), 56. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj9.alc), 57. 
(179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj10.alc), 59. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 60. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 63. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím13.alc), 64. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 71. (179. 
sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj18.alc), 72. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.címúj19.alc), 78. (179. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.5.cím2.alc), 79. (179. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.címúj3.alc), 491. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.A)cím), 492. (179. sz. jav. 
- 4.sz.mell.A)előir.), 493. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)cím), 495. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.előir.), 496. (179. sz. jav. - 
4.sz.mell.B)I.1.fr.), 497. (179. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.2.fr.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 499. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 4. 
számú melléklet B) rész II. pont módosítását javasolják: 
 
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
Előirányzat:  [12 077,7]22 377,0 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen  [355]570 millió forint, 
 b) a megye 2006. január 1-jei lakosságszáma után  [110]155 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után  [20 000]42 200 forint/fő. 
A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j)-l), 12., 14. szá-
mú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 15., 16.1.-16.8., 
16.10., 17.1. számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mellék-
letének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását 
követi.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 500. Keller László, Koscsó Lajos és Gy. Németh Erzsébet képviselők  a törvényjavaslat 4. 
számú melléklet B) rész III. pont igénybevétel feltételei kiegészítését javasolják a következő új 7. 
pont  felvételével: 
 
„7. Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az önkormányzat által - 
saját forrásaiból - 2007-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A saját forrásba az ál-
lamháztartás alrendszereiből származó átvett pénzeszköz nem számítható be.” 
 
 Indokolás a T/1145/101. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központo-

sított előirányzatok 

 501. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet 3. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 
 
Előirányzat:  [150,0]159,3 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 502. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet 4. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 
 
Előirányzat:  [85,0]90,3 millió forint” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 503. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont módosítását 
javasolja: 
 
„5. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 
 
Előirányzat:  [1 337,9]1 622,9 millió forint 
 
Támogatásra jogosultak a települési és fővárosi kerületi (a továbbiakban együtt: települési) kisebbségi 
önkormányzatok, továbbá a fővárosi és megyei (a továbbiakban együtt: területi) kisebbségi önkor-
mányzatok. A támogatás éves összege 640 ezer forint/települési kisebbségi önkormányzat, melynek 
folyósítása az érintett helyi önkormányzaton keresztül történik. A támogatás éves összege 5 000 ezer 
forint/területi kisebbségi önkormányzat, melynek folyósítása az érintett helyi önkormányzaton keresz-
tül történik. A támogatás a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja, 
melyre a kisebbségi önkormányzatok a megalakulásukat követő hónap 1-jétől jogosultak.  A támoga-
tás átutalása négy egyenlő részletben 2007. február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig, november 
15-éig történik. A támogatásnak az érintett önkormányzatok részére történő negyedévenkénti átutalá-
sáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban: NEKH) a fővárosi/megyei közigazga-
tási hivatalok által készített, az illetékességi területükön működő települési és területi kisebbségi ön-
kormányzatokról szóló értesítése alapján intézkedik az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium útján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére. Ha a települési és területi ki-
sebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a tá-
mogatás időarányos része. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az időközi 
választás eredménytelensége esetén - azzal egyidejűleg - értesíti a NEKH-t, valamint az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumot a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán (a továbbiak-
ban: Igazgatóság) keresztül az őt meg nem illető - időarányos - támogatási előirányzatról való lemon-
dásról, és intézkedik az ennek megfelelő összeg visszautalásáról az Igazgatóságon keresztül a Kincstár 
felé.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. 
sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 504. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 5. számú mellék-
let 12. pont igénybevétel feltételei 2. alpont módosítását javasolják: 
 
/A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai (továbbiakban: uniós ala-
pok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forráshoz. Az elma-
radottsági, illetve a jövedelmi viszonyok különbsége alapján differenciált támogatásra kizárólag az 
alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik jogosultak:/ 
 
„2. [a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján 
kedvezményezett kistérségek területéről] azon települési önkormányzatok, amelyek 2005. és 2006. 
években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásában része-
sültek;” 

 
 
 Indokolás a T/1145/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 505. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 5. számú mellék-
let 12. pont igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolják: 
 
/12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása/ 
 
„Az európai uniós pályázat elbírálásában illetékes hatóság az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium megkeresésére megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázat és az uniós 
alapok iránt benyújtott pályázat tartalmának egyezőségét, majd arról a megkeresést követő 15 napon 
belül nyilatkozatot ad ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére. 
 A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A 2008. évre ezen elői-
rányzat 150%-ára, azt követően évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség. 
A 2004-2006. években kiadott, feltételes támogatási döntésről szóló ígérvények 2007. [január] július 
1-jével érvényüket vesztik, kivéve, ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós pályázatáról [2006. 
december 31-éig] 2007. június 30-ig kedvező döntés születik. 
Az uniós alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására 2007. október 31-éig van lehetőség.   

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (221. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 114. (221. sz. jav. - 
1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (105. sz. jav. - 5.sz.mell.12.igénylez), pontjában fog-
laltakkal. 
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A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabálya-
iról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - az uniós alapok tekintetében a fejlesztéspolitikai 
kormánybiztos, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével, a 
pénzügyminiszter egyetértésével - 2007. március 1-jéig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 506. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet 14. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 
„14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 
 
Előirányzat:  [8 000,0]8 500,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 507. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet 17. pont előirányzat módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504. (105. sz. jav. - 5.sz.mell.12.igény2.), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat:  [1 950,0]2 070,9 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 508. Dr. Tóth Tiborné képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont a) pont 
módosítását javasolja: 
 
„a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladat                           Előirányzat:[ 5000,0]4000,0 millió fo-
rint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 509. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és dr. Tóth 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 518. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (18. sz. jav. - 5.sz.mell.18.újc)), pontjában foglal-
takkal. 
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Tiborné képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont a) pont előirányzat módosítását 
javasolják: 
 
/a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
 
„Előirányzat: [5000,0] 4 000,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás a T/1145/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 510. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és dr. Tóth 
Tiborné képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont kiegészítését javasolják a követ-
kező új c) pont  felvételével: 
 
 „c) Teljesítmény motivációs pályázati alap 
 
„Előirányzat: 1 000,0 millió forint 
 
A támogatást azok a közoktatási törvényben meghatározott pedagógus teljesítményértékelési rendszert 
működtető, továbbá a rendszer kidolgozását és működtetését vállaló óvodák, általános iskolák, illetve 
középfokú intézmények pályázhatják meg, amelyek esetében a fenntartó támogató javaslattal él. A pá-
lyázati alap a pedagógus teljesítmények differenciált elismeréséhez járul hozzá.  

 
 
 Indokolás a T/1145/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 511. Dr. Tóth Tiborné képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont kiegészíté-
sét javasolja a következő új c) pont  felvételével: 
 
 „c) Teljesítmény motivációs pályázati alap 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (19. sz. jav. - 5.sz.mell.18.újc)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (19. sz. jav. - 5.sz.mell.18.a)előir.), pontjában fog-
laltakkal. 
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Előirányzat:1 000,0 millió forint 
 
A támogatást azok a közoktatási törvényben meghatározott pedagógus teljesítményértékelési rendszert 
működtető óvodák, általános iskolák, illetve középfokú intézmények pályázhatják meg, amelyek ese-
tében a fenntartó támogató javaslattal él. A pályázati alap a pedagógus teljesítmények differenciált el-
ismeréséhez járul hozzá. 

 
 
 Indokolás a T/1145/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizott-
ság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 512. Pál Tibor és Farkas Imre képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészíté-
sét javasolják a következő új 21. pont  felvételével: 
 
„21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 
 
Előirányzat: 2 500,0 millió forint 
 
A támogatás a fővárosi kerületek és a 70%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi úthálózattal 
rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg. 
Az előirányzatból 1 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának ke-
rületi hosszúsága arányában jár a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 
2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 303/2004. (XI.2.) Korm. 
rendelet szerinti 1616/05. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd 
burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szol-
gáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a 
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési 
engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költ-
ségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál 
a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna 
építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható. 
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű 
közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2005. december 31-ei ál-
lapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű köz-
csatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja. 
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a területfeilesztés kedvezményezett 
térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004.(IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés 
szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél 
az önkormányzati burkolatlan belterületi utak aránya - 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adat-
gyűjtési Programról rendelkező 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti 1063/00. számú „Jelentés 
a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról” elnevezésű 2004. december 31-ei állapotot 
tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 70%-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érin-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (18. sz. jav. - 5.sz.mell.18.a)), pontjában foglal-
takkal. 
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tett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való 
ellátására szolgál. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jog-
címen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérke-
zett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő 
részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- nem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 513. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László és dr. Hoffmann Rózsa kép-
viselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 21. pont  felvé-
telével: 
 
„21. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 
Előirányzat: 100,0 millió forint 
 
A központi költségvetés támogatást nyújt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
92/A. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladatai-
hoz. 
Az előirányzat valamennyi könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatot egységesen illeti meg. A 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 
a belügyminiszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével -  2007. március 31-éig rendeletet 
ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Oktatási és tudomá-
nyos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 514. Dr. Fónagy János, dr. Kupper András és dr. Pesti Imre képviselők  a törvényjavaslat 
5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 21. pont  felvételével: 
 
„21. Helyi önkormányzatok temetői támogatása 
 
Előirányzat:      600,0 millió forint 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (14. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.címúj 21. alc), 208. (14. 
sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím28.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (130. sz. jav. - 30.§(14)), 74. (130. sz. jav. - 
1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 103. (130. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter - 
a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. február 15-éig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőr-

zését szolgáló kiegészítő támogatások 

 515. Szászfalvi László képviselő  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 3. alpont 10. pont kiegészítését javasolja a következő új 6. alpont  felvételével: 
 
/1.3.10. Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos település-
kategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2006. évi kiadását csökkenti:/ 
 
„1.3.10.6. a 10 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa ellátott kör-
zeti igazgatási feladatok (okmányiroda működtetése, gyámügyi igazgatási feladatok, építésügyi igaz-
gatási feladatok) ellátásához kapcsolódó működési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kap-
csolódó működési bevételeken felüli kiadás 50%-a,” 

 
 
 Indokolás a T/1145/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 516. Szászfalvi László képviselő  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 6. alpont 1. pont módosítását javasolja: 
 
„1.6.1. A jogosan igénybe vehető előleg összege: 
 
- ha az előző évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több, mint a tárgyévet megelőző 
évben a részére folyósított kiegészítő támogatás összegének [50] 70 %-a, 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (173. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), 76. (173. sz. 
jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.címúj21.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 516. (218. sz. jav. - 6.sz.mell.1.igény6.1.), pontjában fog-
laltakkal. 
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- ha az előző évben ezen a címen nem részesült támogatásban az önkormányzat, nem haladhatja meg 
az elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott működési célú hitel [50] 60 %-át.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 517. Varga Mihály és Halász János képviselők  a törvényjavaslat 7. számú melléklet c) 
pont módosítását javasolják: 
 
„c) Színházak pályázati támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [943,0]1 080,0 millió forint 
 
E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi önkormányzat-
ok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve az általuk támogatott sza-
badtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igé-
nyelhetik.  
 
Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 
millió forint 
Színházak pályázati támogatása 
Szabadtéri színházak  [290,0]300,0 
Nemzetiségi színházak** [102,0]111,0 
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek [109,0]145,0 
Kiemelt alternatív színházi műhelyek [160,0]200,0 
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek [55,0]67,0 
Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek [90,0]120,0 
Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek 137,0 
Összesen: [943,0]1 080,0 
Az elosztásról – a kultúráért felelős miniszter által kiírt pályázat alapján – kuratórium dönt. A támoga-
tás az önkormányzatot illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (218. sz. jav. - 6.sz.mell.1.igény3.10.új.6.), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (219. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.4.cím), 189. (219. sz. jav. - 
1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású 

támogatásai 

 518. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 3. pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„3. Pedagógiai szakszolgálat 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 020 000]1 100 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 519. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. 
rész Kiegésztő szabályok 3. pont módosítását javasolják: 
 
„3. Az 1-3. pont szerint igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljá-
rás alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt 
költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével [2006.] 2007. december 31-ei 
zárónappal kell elszámolni, és az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a köz-
ponti költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 524. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 
8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesz-
tési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 520. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 8. számú mellék-
let III. rész igénybevétel feltételei 2. pont a) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/ 
 
/a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 717] 5 188 forint/m2” 

 
 
 Indokolás a T/1145/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 521. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 8. számú mellék-
let III. rész igénybevétel feltételei 2. pont b) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal ve-
hető igénybe:/ 
 
/b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [115] 127 forint/km” 

 
 
 Indokolás a T/1145/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.igény), 424. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.1.2.igénylez), 435. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.1.igény), 438. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.2.fajl), 441. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.3.3,fajl), 443. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.3.4.igény), 447. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.4.1.igényc)), 454. (40. sz. jav. - 
3.sz.mell.16.6.igénya)4.fr.), 455. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.16.6.igénylez), 485. (40. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (104. sz. jav. - 8.sz.mell.III.r.igény2.b)fajl.), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (104. sz. jav. - 8.sz.mell.III.r.igény2.a)fajl.), pontjában 
foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 522. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
III. rész lezáró szövege módosítását javasolják: 
 
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: 33 524,1 millió forint 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal jutta-
tott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez. 
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján - a hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2007. évi állami támogatása mutatószám felmé-
réséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató szerint -a költségvetési évben vállalt kö-
telezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál 
nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében 
végzett munkák bevételei és kiadásai. Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt 
a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségválla-
lással terhelt maradványa 2008. június 30-áig használható fel.” 
 
 Indokolás a T/1145/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 523. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvise-
lők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltét-
elei a) pont módosítását javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 73 000 forint/fő [2007. évre 12 hónapra,  
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva]” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényb)), 528. 
(159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 530. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.2.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 524. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei a) pont módosítását 
javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000]95 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [73 000]78 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,  
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint. 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik-
nek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye 
stb.) szerinti településen van, 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) 
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igény-
be. E támogatás legfeljebb az előző pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek 
után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény 
székhelyén lakónak minősülnek, 
ac) amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás iskolabusz működtetéséről 
gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja, az 
utaztatott gyermekek, tanulók után az alaptámogatás összegével azonos további támogatás vehető 
igénybe. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől füg-
getlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és elszámolása a közoktatási 
intézmény vezetője által az iskolabuszt – a lakóhely és az iskola között – igénybe vevő, rendszeresen 
utaztatott gyermekek, tanulók számának tárgyév február 1-jei és október 1-jei állapotáról a többcélú 
kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok átlaga alapján történik. A támogatás igénybe vételének 
további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.” 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 525. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 8. számú mellék-
let IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 73 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,  
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegé-
szítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint. 
 
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik-
nek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye 
stb.) szerinti településen van, 
 
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) 
rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igény-
be. E támogatás legfeljebb az előző pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 532. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. 
(166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény 
székhelyén lakónak minősülnek, 
 
ac) amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás iskolabusz működtetéséről 
gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja, az 
utaztatott gyermekek, tanulók után [az alaptámogatás összegével azonos] 100 000 forint/fő/év továb-
bi támogatás vehető igénybe. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül 
a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és elszá-
molása a közoktatási intézmény vezetője által az iskolabuszt – a lakóhely és az iskola között – igénybe 
vevő, rendszeresen utaztatott gyermekek, tanulók számának tárgyév február 1-jei és október 1-jei álla-
potáról a többcélú kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok átlaga alapján történik. A támogatás 
igénybe vételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 526. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvise-
lők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltét-
elei b) pont módosítását javasolják: 
 
/Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„b) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók 
alapján járó támogatás 
 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény  
FAJLAGOS ÖSSZEG:  40 000 forint/fő [2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 527. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és dr. Tóth 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (102. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.5.cím4.alc), 159. (102. sz. 
jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc95.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 528. 
(159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 530. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.2.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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Tiborné képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont 
igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„c) Tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – szék-
helyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Iskolai tagintézmény esetében a támogatás igénybe vételé-
nek további feltétele 2007. szeptember 1-től, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal mű-
ködjön.” 
 
 Indokolás a T/1145/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati 
és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 528. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvise-
lők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltét-
elei c) pont módosítását javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„c) Tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő [2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 529. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei c) pont módosítását 
javasolják: 
 
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„c) Tagintézményi támogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 526. 
(159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényb)), 530. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.2.fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 
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A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – szék-
helyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó 
gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő 
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Iskolai tagintézmény esetében a támogatás igénybe vételé-
nek további feltétele, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön, 2007. szeptember 
1-jétől kezdődően.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 530. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann 
Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Vincze László és dr. Kovács Zoltán képvise-
lők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.2. pont fajlagos összege mó-
dosítását javasolják: 
 
„2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 
 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] 
 
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; 
logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő/szakszolgálat/év [2007. évre 12 hónapra, 
 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva]” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 532. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), 533. 
(166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 526. 
(159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényb)), 528. (159. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ok-
tatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 531. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, 
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és dr. Tóth 
Tiborné képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.2. pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat/ 
 
„A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti 
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon ellá-
tottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési 
évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: 
 
– logopédiai ellátás[, gyógytestnevelés] esetén legalább heti egy alkalommal, 
- gyógytestnevelés legalább heti három alkalommal, 
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2007. évben legalább hat alkalom-
mal, 
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2006/2007. tanévben legalább egy alkalommal, 
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában 
meghatározott időkeretben. 
Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után igé-
nyelhető. 
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntar-
tott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 
fenntartásában működő intézmény/intézmények útján, szakember közös foglalkoztatásával. 
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek meg-
felelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.” 
 
 Indokolás a T/1145/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, az Oktatá-
si és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Költ-
ségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 532. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolják: 
 
„c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 000 forint/fő 
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A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 000]15 000 forint/fő 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogsza-
bályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladatának ellátásáról. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 533. Dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont igénybevétel feltételei e) pont módosítását javasolják: 
 
„e) Támogató szolgálat 
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/szolgálat 
Intézményi társulás által fenntartott intézmény  
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/szolgálat 
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 500 000]2 000 000 forint/szolgálat  
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogsza-
bályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató szolgálat feladatának ellá-
tásáról. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatel-
látás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 
533. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igénye)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Környezetvédelmi 
bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 534. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 8. számú mellék-
let Kiegésztő szabályok 2. pont 1. alpont 2. pont b) alpont módosítását javasolják: 
 
/2.1.2. Az iskolákban/ 
 
„b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, 
és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt[, valamint az oktatás ellátási helyen 
történik,] az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak: 
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 3-4. és 7-8. évfolyamokon 
együttesen az 50 %-át; 
– a 2007/2008. tanévben 1-3. és 5-7. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon az 
50 %-át;” 

 
 
 Indokolás a T/1145/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 535. Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 8. számú mellék-
let Kiegésztő szabályok 2. pont 3. alpont módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.1.a)fajl.), 323. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.1.b)fajl.), 324. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)aa)fajl), 326. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.a)ab)fajl), 327. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.2.a)ac)fajl), 330. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.2.b)fajl), 331. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.a)fajl), 332. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)ba)fajl), 333. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bb)fajl), 334. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.3.b)bc)fajl), 335. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.3.b)bd)fajl), 336. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.a)fajl), 337. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.4.b)fajl), 338. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.5.fajl), 339. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.6.fajl), 340. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.7.fajl), 341. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.8.fajl), 353. 
(166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.e)fajl), 359. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.g)fajl), 364. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.h)fajl), 368. (166. sz. jav. 
- 3.sz.mell.11.i)fajl), 373. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.11.j)fajl), 391. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.a)fajl), 392. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.14.b)fajl), 393. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.14.c)fajl), 399. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.1.fajl), 405. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.1.2.1.fajl), 408. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.2.fajl), 411. (166. sz. jav. - 3.sz.mell.15.1.2.3.fajl), 417. (166. sz. jav. - 
3.sz.mell.15.2.fajl), 494. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)I.), 499. (166. sz. jav. - 4.sz.mell.B)II.), 501. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.3.előir.), 
502. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.4.előir.), 506. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.14.előir.), 507. (166. sz. jav. - 5.sz.mell.17.előir.), 518. (166. sz. 
jav. - 8.sz.mell.I.r.3.fajl.), 524. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igénya)), 529. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.2.2.2.1.igényc)), 
532. (166. sz. jav. - 8.sz.mell.IV.r.2.4.igényc)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (103. sz. jav. - 8.sz.mell.Kieg.2.3.), pontjában fog-
laltakkal. 
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/2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal össze-
függő szabályok/ 
 
„2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai: 
 
2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő egy 
intézménynek. 
2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pont-
jában foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. 
2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra, általános is-
kola 1-4. évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni. 
2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás [és a támogatás] szempont-
jából nem elismerhető. Ebben az esetben az 5-8. évfolyamra támogatás nem igényelhető. 
2.3.5. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a követke-
zők szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési éve-
ket és tanéveket érintő csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportok-
ba/osztályokba járó gyermekek számával súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont cso-
portba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított átla-
got.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei 

 536. Varga Mihály, dr. Latorcai János, dr. Fónagy János, Bernáth Ildikó és Lasztovicza 
Jenő képviselők  a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív foglalkoztatási eszközök 
    1  Foglalkoztatási és képzési támogatások 
       6 Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási 
            eszközök  10 000,0 /+10000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  10 000,0 /+10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (103. sz. jav. - 8.sz.mell.Kieg.2.1.2.b)), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (174. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím1.alc5.jcs), 195. 
(174. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj9.jcs), 274. (174. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.24.cím4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

11. számú melléklet: A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai és bevételei 

 537. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 11. számú melléklet 
LXXI. fejezet 1. cím 6. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás[159 006,2] 142 006,2 /-17000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 538. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 11. számú melléklet 
LXXI. fejezet 1. cím 6. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett 
           pénzeszköz  17 000,0 /+17000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (32. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 276. 
(32. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím1.alcúj7.jcs), 538. (32. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím6.alcúj6.jcs), pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (32. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím1.alc2.jcs), 276. 
(32. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím1.alcúj7.jcs), 537. (32. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím6.alc5.jcs), pontjaiban foglaltak-
kal. 
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 539. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     8  Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz[285 084,8]286 384,8 /+1300,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 540. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 11. számú melléklet 
LXXI. fejezet 1. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     8  Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett  
         pénzeszköz [285 084,8] 286 384,8 /+1300,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 541. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 
542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 564. (46. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 
566. (46. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), 570. (46. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.7.cím), pontjaiban foglal-
takkal. 
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       [2  Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj][580 069,3]  /-580069,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 542. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 1. jogcím  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      2  Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 
         1  2007-et megelőzően is a Nyugdíjbiztosítási Alapba tartozó 
              rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak  324 740,0 /+324740,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 2. jogcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 542. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. 
jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 543. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      2  Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 
         2  Az Egészségbiztosítási Alapból átvett rokkantsági és baleseti 
             rokkantsági nyugdíjak  255 329,3 /+255329,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 544. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       [3  Hozzátartozói nyugellátás] [309 565,1]  /-309565,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 544. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 545. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 545. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 1. jogcím  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      3  Hozzátartozói nyugellátás 
         1  2007-et megelőzően is a Nyugdíjbiztosítási Alapba tartozó  
             hozzátartozói nyugdíjak  299 620,0 /+299620,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 546. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 2. jogcím  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      3  Hozzátartozói nyugellátás 
         2  Az Egészségbiztosítási Alapból átvett hozzátartozói 
            nyugdíjak  9 945,1 /+9945,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 546. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 547. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 547. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       [6  Tizenharmadik havi nyugdíj] [188 468,8]  /-188468,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 548. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 1. jogcím  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      6  Tizenharmadik havi nyugdíj 
         1  2007-et megelőzően is a Nyugdíjbiztosítási Alapba tartozó  nyugellátásokkal 
            kapcsolatos tizenharmadik havi nyugdíj  167 015,2 /+167015,2 kiad 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 548. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 549. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 549. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 2. jogcím  felvételével: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
      6  Tizenharmadik havi nyugdíj 
         2  Az Egészségbiztosítási Alapból átvett nyugellátásokkal kapcsolatos  
            tizenharmadik havi nyugdíj  21 453,6 /+21453,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 550. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 
      4  Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
         [2  Postaköltség] [4 560,0]  /-4560,0 kiad 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 550. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A Postaköltség jogcímet további előirányzatokra nem lehet bontani, így a módosítási 
szándék további részét nem vezettük fel. 
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 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 551. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 11. 
számú melléklet LXXI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [3 519,5] 3 819,5 /+300,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai és bevételei 

 552. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 
6. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 551. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 563. (113. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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       6  Központi költségvetésből járulék címen átvett 
           pénzeszköz [288 905,0] 288 005,0 /-900,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 553. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [63 406,1] 67 406,1 /+4000,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 554. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs), 280. 
(94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.14.cím), 558. (94. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), 569. (94. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként az XLI. fejezet főösszegét jelöli meg. 
A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a főösszegekre  kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be 
módosító javaslatot. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 554. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 
555. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 556. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 557. 
(207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 559. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         3  Fogászati ellátás [20 179,5] 21 929,5 /+1750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 555. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         4  Gondozóintézeti gondozás [9 420,5] 9 970,5 /+550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 556. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         15  Mentés [18 851,5] 19 351,5 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 
555. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 556. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 557. 
(207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 559. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 
554. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 556. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 557. 
(207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 559. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 557. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 17. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         17  Laboratóriumi ellátás [19 814,0] 21 314,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 558. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 
3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [511 760,8] 510 860,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 
554. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 555. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 557. (207. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), 559. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 
554. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 555. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 556. (207. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 559. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs), 280. 
(94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.14.cím), 552. (94. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs), 569. (94. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 559. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [511 760,8] 542 160,8 /+30400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 560. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
       3  Anyatej-ellátás [ 300,0] 375,0 /+75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc), 
554. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc), 555. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc), 556. (207. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc), 557. (207. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs17.jc), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (205. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.3.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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 561. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         1  Kötszertámogatás [3 000,0] 4 100,0 /+1100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 562. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, Varga Mihály, dr. Horváth Zsolt, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Heintz Tamás, dr. Kupper András, dr. Molnár Ágnes, dr. Nagy Kálmán, dr. Pesti Imre, 
dr. Puskás Tivadar, dr. Spiák Ibolya és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         3  Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás [31 850,0] 42 350,0 /+10500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 563. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 12. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (213. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.20.cím3.alc), 562. (213. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (213. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.20.cím3.alc), 561. (213. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc5.jcs1.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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      4  Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
         2  Postaköltség [2 020,0] 820,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 564. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet 
LXXII. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
      4  Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
         2  Postaköltség [2 020,0] 820,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 565. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 12. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
      4  Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
         3  Egyéb kiadások [ 757,8] 657,8 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 565. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (46. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 566. (46. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), 570. (46. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 566. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet 
LXXII. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
      4  Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
         3  Egyéb kiadások [ 757,8] 657,8 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 567. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 12. 
számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    4  Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
      4  Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
         3  Egyéb kiadások [ 757,8] 707,8 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatnak a 2. számú melléklet módosítására vonatkozó részét nem vezettük 
fel, mivel ahhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 541. 
(113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcs), 542. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj1.jc), 543. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc2.jcsúj2.jc), 544. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcs), 545. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj1.jc), 546. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc3.jcsúj2.jc), 547. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcs), 548. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj1.jc), 549. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím1.alc6.jcsúj2.jc), 550. (113. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 551. (113. sz. jav. - 
11.sz.mell.LXXI.fej.5.cím1.alc), 563. (113. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (46. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 564. (46. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 570. (46. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.7.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/119. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 568. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 
5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [14 800,2] 15 131,7 /+331,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [9 020,4] 9 275,4 /+255,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 880,7] 2 957,2 /+76,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Egészségügyi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 569. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 5. cím 
2. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     2  Igazgatási szervek [2 163,7] 2 151,5 /-12,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 361,2] 354,2 /-7,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 25,8] 23,6 /-2,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 300,4] 2 297,4 /-3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/94. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (119. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alc2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (75. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.14.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs), 280. 
(94. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.14.cím), 552. (94. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs), 558. (94. sz. jav. - 
12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 570. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet 
LXXII. fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
   7  Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott  
        pénzeszköz [285 084,8] 286 384,8 /+1300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és csa-
ládügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

16. számú melléklet: A decentralizált fejlesztési programok támogatási elői-

rányzatai régiónkénti összege 

 571. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 16. számú melléklet 
módosítását javasolják: 
 

A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege 
 
   millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl
 Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld összesen 
   régió 
 
A) Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen   [8 089,1] 8 
131,1 [2 908,3] 2 924,8 [2 830,9] 2 845,1 [4 749,3] 4 745,1 [9 141,8] 9 112,3
 [9 994,6] 9 955,0 [5 383,4] 5 384,0 43 097,4 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújításának támogatása  4 011,5 714,9 630,5 606,6 645,5 680,1 710,9
 8 000,0 
6. cím Címzett és céltámogatások  42,0 16,5 19,0 120,8 293,8 377,6 130,3
 1 000,0 
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. db) pontja szerint 
  1 195,6 957,4 1 026,2 1 416,4 1 877,3 2 141,2 1 455,9 10 070,0 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (46. sz. jav. - 11.sz.mell.LXXI.fej.1.cím8.alc), 564. (46. 
sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs2.jc), 566. (46. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs3.jc), pontjaiban foglal-
takkal. 
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10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása  0,0 0,0
 [28,0] 23,2 [724,9] 599,9 [1 875,2] 1551,9 [2 419,7] 2 002,5 [752,2] 622,5
 [5 800,0] 4 800,0 
XI.  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet    
 12. cím, 13. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat    
 2. jogcím-csoport  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím 0,0 0,0 0,0
 0,0 1 880,2 805,8 0,0 2 686,0 
 3. jogcím-csoport Decentralizált szakmai fejlesztési programok 14,1 45,0 93,0
 32,5 15,6 30,1 33,8 264,1 
 4. jogcím-csoport  Decentralizált területfejlesztési programok 902,9 828,3 735,8
 1 662,6 2 509,2 3 572,2 2 066,3 12 277,3 
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap       
 1. cím  Hazai innováció elősegítése  1 965,0 362,7 317,4 306,3 338,8 345,5
 364,3 4 000,0 
 
B) A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen   70,9 103,9
 103,0 121,6 163,6 134,6 102,4 800,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet       
 7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. da) pontja 
szerint   70,9 103,9 103,0 121,6 163,6 134,6 102,4 800,0 
 
Decentralizált fejlesztési programok támogatása mindösszesen (A+B)   [8 160,0] 8 
202,0 [3 012,2] 3 028,7 [2 933,9] 2 948,1 [4 870,9] 4 866,7 [9 305,4] 9 275,9
 [10 129,2] 10 089,6 [5 485,8] 5 486,4 43 897,4 

 
 
 Indokolás a T/1145/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 572. Dr. Szakács Imre és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 16. számú melléklet 
módosítását javasolják: 
 

„A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege 
 
   millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl
 Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld összesen 
   régió 
 
A) Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen   [8 089,1
 2 908,3 2 830,9 4 749,3 9 141,8 9 994,6 5 383,4 43 097,4] 
   6893,5 1950,9 1776,7 2998,19 5389,3 5433,7 3175,3 2727,4 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolatfelújításának támogatása  4 011,5 714,9 630,5 606,6 645,5 680,1 710,9
 8 000,0 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (26. sz. jav. - 15.§(1)c)), 31. (26. sz. jav. - 65.§(2)úje)), 81. 
(26. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.6.cím), 82. (26. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.10.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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[7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. db) pontja sze-
rint   1 195,6 957,4 1 026,2 1 416,4 1 877,3 2 141,2 1 455,9 10 070,0] 
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása  0,0 0,0
 28,0 724,9 1 875,2 2 419,7 752,2 5 800,0] 
XI.  Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet    
 12. cím, 13. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat    
 2. jogcím-csoport  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím 0,0 0,0 0,0
 0,0 1 880,2 805,8 0,0 2 686,0 
 3. jogcím-csoport Decentralizált szakmai fejlesztési programok 14,1 45,0 93,0
 32,5 15,6 30,1 33,8 264,1 
 4. jogcím-csoport  Decentralizált területfejlesztési programok 902,9 828,3 735,8
 1 662,6 2 509,2 3 572,2 2 066,3 12 277,3 
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap       
 1. cím  Hazai innováció elősegítése  1 965,0 362,7 317,4 306,3 338,8 345,5
 364,3 4 000,0 
 
B) A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen   [70,9 103,9
 103,0 121,6 163,6 134,6 102,4 800,0] 
1266,5 1061,3 1157,2 1872,71 3916,1 4695,5 2310,5 16670,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet       
 7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. da) pontja 
szerint   70,9 103,9 103,0 121,6 163,6 134,6 102,4 800,0 
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. db) pontja szerint 
  1 195,6 957,4 1 026,2 1 026,2 1 877,3 2 141,2 1 455,9 10 070,0 
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása  0,0 0,0
 28,0 724,9 1 875,2 2 419,7 752,2 5 800,0 
 
Decentralizált fejlesztési programok támogatása mindösszesen (A+B) 
8 160,0 3 012,2 2 933,9 4 870,9 9 305,4 10 129,2 5 485,8 43 897,4” 
 
 Indokolás a T/1145/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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II. rész 
 
 
 
A Házszabály 121. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Ország-
gyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt: 
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/222., /231., /235., /236.,  
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KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK.................................................................................................. 306 
6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK 
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FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI .......................................................................................................... 316 
9. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KIADÁSAI ÉS 
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11. SZÁMÚ MELLÉKLET: A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI.............. 328 
12. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI........ 335 
16. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DECENTRALIZÁLT FEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSI 
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Varga Mihály  
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Avarkeszi Dezső  
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 

bizottságának elnöke 

Dr. Kökény Mihály  
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 
  

Balog Zoltán  
Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás  
Európai ügyek  

bizottságának elnöke 
  

Simon Gábor  
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László  
Gazdasági és informatikai 

bizottságának elnöke 
  

Lázár János  
Honvédelmi és rendészeti 

bizottságának elnöke 

Korózs Lajos  
Ifjúsági, szociális és családügyi  

bizottságának elnöke 
  

Katona Kálmán  
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván  
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 
  

Németh Zsolt  
Külügyi és határon túli magyarok 

bizottságának elnöke 

Font Sándor  
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
  

Dr. Simicskó István  
Nemzetbiztonsági  

bizottságának elnöke 

Dr. Szabó Zoltán  
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 
  

Jauernik István  
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának elnöke 

Bánki Erik  
Sport- és turisztikai 

bizottságának elnöke 
 

 
 


