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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költségve-
tési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizott-
sága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, 
civil és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és 
informatikai bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottsága, Ifjúsági, szociális és családügyi bi-
zottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bi-
zottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága, Me-
zőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága, Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottsága, Sport- és turisztikai bizottsága megvitatta a Magyar Köz-
társaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz be-
nyújtott T/1145/ T/1145/7., /21., /23., /24., /27., /28., /37., /41., /42., /43., /45., /47., /48., /50., /51., 
/52., /53., /54., /57., /58., /60., /61., /63., /80., /81., /83., /85., /87., /88., /90., /93., /95., /97., /98., 
/100., /111., /112., /114., /120., /122., /123., /129., /132., /134., /157., /167., /168., /193., /194., 
/195., /216., /222., /231., /235., /236., /248., /265., /267., /276., /279., /281., /282., /284., /286., 
/287., /300., /312., /315., /316., /320., /331., /332., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /352., /353. 
számú módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslatok: T/1145/243. (Boldvai László és Farkas Imre). 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrésze-
ket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás meg-
könnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára fi-
gyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
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 határozati 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 aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekez-
désére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és 
ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság 
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javasla-
tot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
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 1. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az 1. § (1) bekezdésében [-ban] megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a köz-
ponti költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel nem fedezett kiadá-
saihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, jog-
cím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e 
törvény 1. számú melléklete tartalmazza.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-1. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 2. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés e) pont módosítását java-
solja: 
 
/(1) Céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi ki-
fizetések jogcím-csoporton/ 
 
„e) a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény szerinti munkáltatói kifizetések” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-2. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 3. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés ki-
egészítését javasolják a következő új f) pont  felvételével: 
 
/(1) Céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi ki-
fizetések jogcím-csoporton/ 
 
„f) a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú - 2006. december 31-én - köz-
hasznú- vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egész-
ségügyi szolgáltatók feladatellátása racionálisabb megszervezése érdekében történő létszámcsök-
kentések 2007. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek 
 
részbeni, illetőleg teljes fedezetére. A többlettámogatás igénylési feltételeit , az igény bejelentésé-
nek, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az 
a)-d), f)  pontok tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, az e) pont vonatkozásában kü-
lön törvényben foglaltak az irányadók. Az f) pont alatti személyi kör esetében a személyi kifizeté-
sekhez adott költségvetési hozzájárulás nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a szervezetet az 
elbocsátásra tekintettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alkalmazásával kerülne sor.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (235-2. sz. jav. - 5.sz.mell.9.), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/1145/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 4. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 4. § kiegészítését java-
solják a következő új (6) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) A (1)-(4) bekezdés szerinti támogatási igények jogosságát elbíráló és annak szabályszerű fel-
használását ellenőrző állami szerv a létszámcsökkentéssel érintett személyek 
foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes adatait teljes körűen 
megismerheti és kezelheti: 
 
a) név, anyja neve, születési név, 
b) születési hely, születési idő, 
c) a munkaviszony megszűnés/ megszüntetés jogcíme, 
d) szolgálati és közszolgálati idő, 
e) besorolás és munkakör megnevezése, 
f) a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja, 
g) a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja, 
h) a foglakoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmen-
tés és végkielégítés összege), 
i) a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés indokául szolgáló ada-
tok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos kódok).” 

 
 
 Indokolás a T/1145/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 5. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 4. § kiegészítését java-
solják a következő új (7) bekezdés  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. (23. sz. jav. - 4.§új(6)), 5. (23. sz. jav. - 4.§új(7)), pontja-
iban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (23. sz. jav. - 4.§(1)újf)), 5. (23. sz. jav. - 4.§új(7)), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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„(7) A (6) bekezdés szerinti személyes adatokat az igényeket elbíráló és ellenőrző szervezet a támo-
gatási döntést követő öt év elteltével köteles oly módon megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne 
legyen lehetséges.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 6. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés g) pont módosítását java-
solja: 
 
/(3) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Priv. tv.) 23. §-ának (2) bekezdése szerinti privatizációs tartalék a következő cé-
lokra használható fel:/ 
 
„g) [a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. 
törvény] a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 69. §-a  alapján átalakuló társasá-
goknak a privatizáció után visszautalandó 20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték Há-
nyad);” 
 
 Indokolás a T/1145/235-3. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 7. Donáth László és dr. Jánosi György képviselők, valamint Szabó Lajos és dr. Gegesy 
Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 6. § kiegészítését javasolják a következő új (11) bekezdés  
felvételével: 
 
„(11) Az ÁPV Zrt. pénzbeli térítés nélkül átadja a MAFILM Zrt. részvényeit, valamint a Magyar 
Filmlaboratórium Kft. üzletrészét a Magyar Mozgókép Közalapítvány részére. A vagyonátadás 
részletes feltételeit a Kormány határozza meg.” 
 
 Indokolás a T/1145/24, 81. 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. 
 
 8. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3. (23. sz. jav. - 4.§(1)újf)), 4. (23. sz. jav. - 4.§új(6)), pont-
jaiban foglaltakkal. 
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„(3) Az Áht. 109/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott bruttó érték[-]határ 20,0 millió forint.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-4. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 9. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: F[eo]tv.) 129. §-ának (3) 
bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 116 500 Ft/év, a doktori képzésben 
részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 092 600 Ft/év, a köztársasági ösztön-
díjban részesülők normatívája 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a 
lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és 
kulturális tevékenység normatívája 11 650 Ft/év.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-5. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 10. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 13. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az F[eo]tv. 53. §-ának (1) bekezdésében meghatározott képzési hozzájárulás a felsőoktatási in-
tézmények mindenkori éves költségvetésének bevételét képezi.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-5. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 12. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 19. § módosítását ja-
vasolják: 
 

„Az [önkormányzatok által beszedett] illetékek és más bevételek szabályozása” 
 
 Indokolás a T/1145/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (235-5. sz. jav. - 13.§(4)), 18. (235-5. sz. jav. - 30.§(1)f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (235-5. sz. jav. - 11.§(1)), 18. (235-5. sz. jav. - 30.§(1)f)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 13. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a [Magyar Államkincstár] Kincstár a tárgyhóna-
pot követő hónap 20-áig utalja át a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok 
költségvetési elszámolási számlájára.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-6. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 14. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés a) pont módosítását ja-
vasolja: 
 
„(2) A Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím 
a)[1.] Magánnyugdíj-pénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására jogcím-csoport szerinti támo-
gatás átutalása 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-7. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 15. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés b) pont módosítását 
javasolja: 
 
„b) [2. Nyugdíjbiztosítási] Ny. Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport szerinti támogatás át-
utalása” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-7. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 16. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 28. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (235-6. sz. jav. - 86.§(6)), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (235-7. sz. jav. - 25.§(2)b)), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (235-7. sz. jav. - 25.§(2)a)), pontjában foglaltak-
kal. 
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„(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kamattérítések elszámolása a XLI. A központi költségvetés 
kamatelszámolásai, tőke[-]visszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 
5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára történik.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-8. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 17. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés felvezető szövege mó-
dosítását javasolja: 
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevé-
kenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó 
egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és 
fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:” 
 
 Indokolás a T/1145/235-9. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 18. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés f) pont módosítását ja-
vasolja: 
 
„f) Az egyházi felsőoktatási intézményt az F[eo]tv. 139. §-ának (5)-(6) és (9) bekezdése szerinti ál-
lami hozzájárulás illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-5. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 19. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés k) pont módosítását 
javasolja: 
 
„k) Az oktatási és kulturális miniszter egyedi megállapodást köthet (illetve az érvényes megállapo-
dások kiegészíthetők) a pénzügyminiszter egyetértésével állami támogatásra közalapítványokkal, 
alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkor-
mányzatokkal a közoktatási feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Az igény-
lés és a kiegészítő támogatás feltételeinek – a pénzügyminiszterrel egyetértésben történő – megálla-
pítására, továbbá a folyósításra és a felhasználás ellenőrzésére az oktatási és kulturális miniszter jo-
gosult. E célra a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzat-
ok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támo-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (235-5. sz. jav. - 11.§(1)), 10. (235-5. sz. jav. - 13.§(4)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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gatás jogcímcsoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzata 
használható fel.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-10. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 20. Dr. Hörcsik Richard, Szászfalvi László, Kuzma László, dr. Hoffmann Rózsa és 
Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult. A (3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg – függetlenül az 
igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 145 000,0 forint/év minden valós ellátott gyermek, 
illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti okta-
tásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, alapfokú művészetoktatás-
ban, korai fejlesztésben és fejlesztő felkészítésben részt vevők – a 3. számú melléklet 15., 16.2., 
16.4.1. 16.4.2. és 16.4.3. [(2007. szeptember 1-jéig)] pontjaiban figyelembe vehető – létszáma 
alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében ok-
tatottjai után nem jogosult.” 
 
 Indokolás a T/1145/132. 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. 
 
 21. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, 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 és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (6) bekezdés elhagyását javasol-
ják: 
 
[„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás egyházi fenntartója 2007-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív ál-
lami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben, valamint a Kiegészítő szabályok 5/A. pont-
jában megfogalmazott 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 gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója 
új belépőnek minősül a 3. számú melléklet 5/B. kiegészítő szabálya alapján.”] 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság 

Megjegyzés: Az OGY. 2006. december 5-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (194. sz. jav. - 30.§(7)), pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási 
és munkaügyi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizott-
ság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 22. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, 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 és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés elhagyását javasol-
ják: 
 
[„(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás (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/A. pontjában megfogalmazott feltételeken túl – akkor jogosult, ha a 
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 30. § (7) bekez-
désében foglaltaknak eleget tett. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgálta-
tás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új belépőnek minősül 
a) ha támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében a szolgálta-
tás után 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál azon ellátotti szám esetében, amelyre tekintettel 2006. 
december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült,  
c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú 
bentlakásos ellátásnál azon ellátottak esetében, akikre tekintettel 2006. december hónapban nor-
matív hozzájárulásban nem részesült, 
d) a bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegnél azon ellátottak esetében, akikre tekin-
tettel e jogcímen 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült.”] 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizott-
ság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 23. Dr. Hoffmann Rózsa, Kuzma László és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
30. § kiegészítését javasolják a következő új (15) bekezdés  felvételével: 
 
„(15)  A normatív hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rend-
szeresen központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűj-
temény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Megjegyzés: Az OGY. 2006. december 5-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (195. sz. jav. - 30.§(6)), pontjában foglaltakkal. 
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törvény 55-80. §-ban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre 
vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.” 
 
 Indokolás a T/1145/134. 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 
családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 24. Dr. Világosi Gábor és dr. Gedei József képviselők - kapcsolódva a T/1145/33. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 167., 168., 169., 250., 251., 252., 272., 
273., 305., 306. és 307. pontjai)  a törvényjavaslat 30. § (21) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(21) A Tüo.tv. alapján a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 20. 
alcím, 7. [Önkéntes tűzoltó egyesületek] Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása jogcím-csoport 
előirányzatából [20,0] 40,0 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell for-
dítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 37. § módosítását javasolja: 
 
„37. § Az Áht. 33. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló [1982. 
évi 28. törvényerejű rendelet] 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet  alapján állami kezesség mellett 
kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibo-
csátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód ön-
kormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettségük keletkezik. 
A fizetési kötelezettség teljesítésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a 
Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-11. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (331. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc7.jcs), 89. (331. 

sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 26. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Szászfalvi László és Varga 
József képviselők  a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új f) 
pont  felvételével: 
 
/(1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év köz-
beni megváltoztatására:/ 
 
„e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím)[.], 
f) Nemzeti Civil Alapprogram (XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 52. 
alcím, 2. jogcímcsoport).” 
 
 Indokolás a T/1145/222. 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 sajtóbi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 27. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 44. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek 
kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 
fejezet 11. cím, 39. alcím, 9. [e]Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb be-
ruházások jogcím-csoport előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. § (1) bekezdésében fog-
laltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői kezdeményeznek 
előirányzat-átcsoportosítást.” 

 
 
 Indoko-

lás a T/1145/235-12. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 28. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
(3)[ a)] Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirány-
zat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirány-
zatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az 
APEH rendelkezésére bocsátani. 
 
[b)] A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizet-
hető. 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-13. számon. 

Megjegyzés: Az OGY. 2006. december 5-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (235-13. sz. jav. - 47.§(3)), pontjában foglaltak-
kal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 29. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 47. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségve-
tés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 5220 millió forinttal, 
a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1670 millió forinttal túlléphető, 
a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a XLII. A központi költ-
ségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó alcím, 2. cím, 3. Regisztrációs adó alcím és a 
7. cím, 2. Vámbeszedési költség[ek] megtérítése alcím előirányzatai együttesen legalább 101%-ban 
teljesülnek.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-14. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 30. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 47. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) [a)] Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirány-
zat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-
oknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- 
és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani. 
 
[b)] A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizet-
hető. 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-13. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 31. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 48. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. [cím] Országos Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatá-
sok kiemelt előirányzata legfeljebb 333,33 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok ki-
emelt előirányzata legfeljebb 106,67 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter 
által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 46. § (1) 
bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (235-13. sz. jav. - 46.§(3)), pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (235-15. sz. jav. - 48.§(4)), 33. (235-15. sz. jav. - 

50.§(6)b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/235-15. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 32. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 48. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a (2) bekezdés szerint 
negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 5%-ának mérté-
kéig a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. [cím] Országos Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 3. Dologi kiadások 
kiemelt előirányzatán és a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain 
is túllépést engedélyezhet.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-15. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 33. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 50. § (6) bekezdés b) pont módosítását 
javasolja: 
 
„b) a 10. cím, 2. [alcím] Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím [előirányzat csoportjai], a 
10. cím, 5. alcím, 1. Központosított bevételből működő támogatások jogcím-csoport, a 10. cím, 5. 
alcím, 2. Költségvetésből működő támogatások jogcím-csoport, a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és 
egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, valamint a 10. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok 
alcím között és az alcímeken belül,” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-15. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 34. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 50. § (8) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a oktatási és kulturális miniszter ér-
tesítése alapján a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 15. alcím, 8. Kulturális 
közhasznú társaságok támogatása jogcím-csoport előirányzatból, valamint a XX. Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium fejezet, 4. Művészeti intézmények cím előirányzatból a színházi feladatot ellátó 
közhasznú társaság(ok), költségvetési szerv(ek) fenntartói feladatainak önkormányzat(ok) részére 
megállapodással történő átadásával egyidejűleg az ő(ke)t a megállapodás szerint megillető összeget 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (235-15. sz. jav. - 48.§(1)), 33. (235-15. sz. jav. - 

50.§(6)b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (235-15. sz. jav. - 48.§(1)), 32. (235-15. sz. jav. - 48.§(4)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
címre [megfelelő alcímeire] átrendezze.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-16. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 35. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/13. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 66., 68., 426. és 489. pontjai)  a törvényja-
vaslat 50. § kiegészítését javasolják a következő új (15) bekezdés  felvételével: 
 
„(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a helyi önkormányzatok normatív hozzájá-
rulásai közötti, a 3. sz. melléklet „16.2. Alapfokú művészetoktatás” cím alatti hozzájárulások elői-
rányzatából 2007. szeptember 1-jétől felszabaduló előirányzat terhére megemelje a hozzájárulások 
fajlagos összegét.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturá-
lis és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormány-
zati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 36. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a X. 
Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XV. Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium fejezeten belül a gazdasági és közlekedési miniszternek, a XXII. 
Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek – mint a fejezet felügyeletét ellátó 
szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszol-
gáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszer-
zések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. 
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 
7. Nemzeti Hírközlési Hatóság cím, 12. Magyar Energia Hivatal cím, illetőleg a XXII. Pénzügymi-
nisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím előirányzatokra.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-17. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (265. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.1.igény), 175. (265. sz. jav. 

- 3.sz.mell.16.2.2.igény), 179. (265. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 37. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 52. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják: 
 
„(4) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter, a XIX. EU Integráció fejezet esetében a [Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisz-
ter] Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet 
esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási és 
munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, 
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 38. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 52. § (6) bekezdés 
módosítását javasolják: 
 
„(6) A fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat címen illetve alcímen 
jóváhagyott előirányzatokra a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-
módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga 
nem terjed ki. E jogokat és kötelezettségeket a [Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter] Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség elnöke gyakorolja.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek bi-
zottsága, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 39. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az Európai [Unió] Bizottság[a] és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadásra kerülő 
Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, illetve az operatív programok alapján 2007-ben az operatív 
programokban 2007. és 2008. évekre meghatározott európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi 
költségvetési kötelezettségvállalási keretek együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli köte-
lezettség.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (28. sz. jav. - 52.§(6)), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (28. sz. jav. - 52.§(4)), pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/235-18. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 40. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az Európai [Unió] Bizottság[a] és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadásra kerülő, 
részben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támoga-
tások felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai terv alapján 2007-ben az ezen stratégiai tervben 
2007-2010. évekre meghatározott európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési kötele-
zettségvállalási keretek együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-18. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 41. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 53. § (6) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) Az Európai [Unió] Bizottság[a] és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadásra kerülő, 
részben az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások felhasználására vonatko-
zó nemzeti stratégiai terv alapján 2007-ben az ezen stratégiai tervben 2007. és 2008. évekre megha-
tározott európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési kötelezettségvállalási keretek 
együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-18. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 42. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 58. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/F. §-
ának [(1)] 2 bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal 
felnőttenként – a 2007. évben 13 000 forint/hó.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-19. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (235-18. sz. jav. - 53.§(4)), 41. (235-18. sz. jav. - 53.§(6)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (235-18. sz. jav. - 53.§(3)), 41. (235-18. sz. jav. - 53.§(6)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (235-18. sz. jav. - 53.§(3)), 40. (235-18. sz. jav. - 53.§(4)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 43. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 59. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Közokt. tv. 118. §-ának [(10)] (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért 
járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2007. évben 5250 forint/fő/hónap.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-20. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 45. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 72. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jog-
cím-csoporton belül az 1-[19.] 20. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jog-
cím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. és 2. 
jogcímei között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-21. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 46. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/47. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 196. és 197. pontjai)  a törvényjavaslat 74. § (2) bekez-
dés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a gyógyszertámogatás kiadásai tartalék előirányza-
tának megemelésére, valamint az előirányzat (1) bekezdésben meghatározottak szerinti átcsoporto-
sítására.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 47. Dr. Kökény Mihály képviselő  a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdés módosítását java-
solja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (267. sz. jav. - 78.§(4)), 198. (267. sz. jav. - 

12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 199. (267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), 200. (267. sz. jav. - 

12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jog-
cím-csoport, 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzatból 20 000,0 millió forint az 
egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával összefüggő működési többletkiadások kompenzálá-
sára, továbbá [7]5500,0 millió forint az intézményi átalakítások és kapacitáscsökkentések támogatá-
sára (ezen belül felhalmozási kiadásokra is) fordítható külön jogszabályban meghatározottak alap-
ján, továbbá 2000,0 millió forint a túlmunka díjazására fordítható.” 
 
 Indokolás a T/1145/80. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 48. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/47. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 196. és 197. pontjai)  a törvényjavaslat 78. § (4) bekez-
dés elhagyását javasolják: 
 
„[(4) Az Országos Gyógyszerészeti Intézet és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatal külön jogszabály szerinti E. Alapba történő átutalásait a LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos 
bevételek jogcímen kell elszámolni.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 49. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 80. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. [alcím] Nyugellátások alcímen belül az 
adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon 
megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 
millió forint, egyszeri segélyre 150,0 millió forint használható fel.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-22. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (267. sz. jav. - 74.§(2)), 198. (267. sz. jav. - 

12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 199. (267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), 200. (267. sz. jav. - 

12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcsúj5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 50. Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer Erzsébet, 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 és Koszorús László képviselők  a törvényjavaslat 85. § módosítását javasolják: 
 
„85. § Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben 
[a) a 3. számú melléklet 11.e), 11.g), 11.h), 11.i), 12.ab), 12.ac) és 12.c) pontja szerinti jogcíme-
ken normatív hozzájárulásban részesülő fenntartók kiegészítő támogatásának szabályait ren-
deletben határozza meg, 
b)] a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím 92. Hozzájárulás a lakossági 
energiaköltségekhez alcímen belül a kiemelt előirányzatok között év közben átcsoportosítást hajtson 
végre.” 
 
 Indokolás a T/1145/193. 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 
családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 51. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 86. § (6) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) A [ Magyar Államkincstár] Kincstár az átvállalás és megelőlegezés (5) bekezdés szerinti havi 
együttes összegét a (3) bekezdés szerinti nettó díjbevételnek a Műsorszolgáltatási Alapba a tárgy-
hónapot megelőző hónapban befolyt összegével csökkentett mértékben utalja.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-6. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 52. Molnár László képviselő  a törvényjavaslat 87. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2003. évi CXXVIII. törvény (Autópálya törvény) 
2. számú mellékletben („a 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak„ ) foglaltak 
szerint tervezi a XV. fejezet 28. alcímen a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés teljes előkészítését és 
annak költségeit.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/7. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (235-6. sz. jav. - 19.§(5)), pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel, a 2003. évi CXXVIII. törvény tel-
jes címére történő hivatkozást javasoljuk. 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 53. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 89. § módosítását javasolja: 
 
„89. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, illetve az elkülö-
nített állami pénzalap kezelője szerinti felügyeleti szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai uniós tá-
mogatás kerül 2007-ben felhasználásra, amelyet a fejezet, illetve az elkülönített állami pénzalap elő-
irányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára[ 
–] a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt[ – és]. Felhatalmazza továbbá a fejezet felügyeletét ellátó 
szerv vezetőjét, hogy a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás-
sal biztosítsa. Az átcsoportosítás – a részben az Európai Unió vagy az EGT Finanszírozási Mecha-
nizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek elői-
rányzatainak kivételével – nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő elői-
rányzatot.” 
 
 Indokolás a T/1145/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési 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. 
 
 54. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 93. § módosítását javasolja: 
 
„93. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyért felelős miniszternek az [állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény] Áht. 95. §-ának (4) bekezdése alapján meg kell 
kezdenie a Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Közhasznú Társaság végelszámolással tör-
ténő megszüntetését.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-23. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 55. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 94. 
§  felvételével: 
 
„94. §  Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója  Környezetvédelmi Rehabilitációs Prog-
ramra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a 
Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2007. év folyamán esedékes kölcsöntartozá-
sok 50%-át, azaz 122 722 297 forintot. Az elengedett összegek 2007 májusában: Várpalota: 32 764 
591 forint, Berhida: 4 668 142 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 902 829 forint, Ősi: 4 631 
544 forint, Tés: 1 486 668 forint, Balatonalmádi: 8 764 433 forint, illetve 2007. novemberében: 
Várpalota: 33 911 352 forint, Berhida: 4 831 527 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 004 
428 forint, Ősi: 4 793 648 forint, Tés: 1 538 701 forint, Balatonalmádi: 9 071 188 forint.” 
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 Indokolás a T/1145/236. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 56. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 10. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[ 700,0] 1 000,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/60. 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; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 57. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím  felvételével: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  12  Duna Televízió támogatása 
     2  Duna Televízió Zrt. műszaki eszközparkjának cseréjére  500,0
 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (236. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.24.cím4.alc), 149. 
(236. sz. jav. - 1.sz.mell.XXII.fej.32.címúj2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59. (60. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (61. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.13.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 



- 23 - 
 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 8 952,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 59. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [9 452,9] 9 152,9 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/60. 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; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

 60. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Vincze László képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. 
cím 16. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (61. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.12.címúj2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (60. sz. jav. - 1.sz.mell.I.fej.10.cím2.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [101 156,6] 102 156,6 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/129. 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. 
 
 61. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/1145/129. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 60., 63. és 183. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 16. al-
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [101 156,6] 102 056,6 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, 
Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/1145/129. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 60., 63. és 183. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím módosí-
tását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Központosított előirányzatok [92 230,4] 91 250,4 /-900,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Központosított előirányzatok [92 150,4] 92 230,4 kiad. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (129. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 183. (129. sz. jav. - 

5.sz.mell.16.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (300. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 184. (300. sz. jav. - 

5.sz.mell.16.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 63. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Vincze László képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. 
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   2  Központosított előirányzatok [92 230,4] 91 150,4 /-1000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Központosított előirányzatok [92 150,4] 92 230,4 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1145/129. 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. 
 
 65. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 9. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   9  Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 
támogatása [65 550,0] 61 350,0 /-4200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (300. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 184. (300. sz. 

jav. - 5.sz.mell.16.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (129. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 183. (129. sz. 

jav. - 5.sz.mell.16.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (57. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.10.cím), pontjában fog-
laltakkal. 
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- 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. 
 
 67. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   10  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása [5 800,0] 10 
000,0 /+4200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/57. 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. 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 68. Kocsi László és Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/125. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 89., 137. és 221. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 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/1145/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (57. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.9.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (276. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj9.jcs), 76. (276. 

sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím4.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 69. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[2 770,0] 532,1 /-2237,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 744,0] 506,1 /-2237,9 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [3 000,0] 2 770,0 tám. 
3  Dologi kiadások [2 974,0] 2 744,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1145/122. 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. 
 
 70. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/35. számú módosító javaslathoz 
(T/1145/237. sz. ajánlás 104., 135., 136., 138., 279., 291., 292. és 296. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módo-
sítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       20  Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével  
         kapcsolatos kiadások [12 090,0] 12 065,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 695,0] 10 670,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizott-
ság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (122. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím4.alc2.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (332. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj9.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 71. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/125. számú módosító javaslathoz 
(T/1145/237. sz. ajánlás 89., 137. és 221. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       24  Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások [ 60,0] 30,0 /-
30,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 10,0] 5,0 /-5,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 5,0] 2,5 /-2,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 45,0] 22,5 /-22,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 72. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/125. számú módosító javaslathoz 
(T/1145/237. sz. ajánlás 89., 137. és 221. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       25  Reform Alap létrehozásával kapcsolatos feladatok  30,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/344. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (344. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alcúj25.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (344. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc24.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 73. Kocsi László és Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/125. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 89., 137. és 221. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       9  A Corvinus Zrt. a határon túli gazdaságfejlesztési, 
            vállalkozásösztönzési támogatás  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 74. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/35. számú módosító javaslathoz 
(T/1145/237. sz. ajánlás 104., 135., 136., 138., 279., 291., 292. és 296. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
       9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány  25,0 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (276. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 76. (276. sz. jav. 

- 1.sz.mell.X.fej.9.cím4.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (332. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc20.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       2  Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása
 [3 475,3] 5 656,6 /+2181,3 tám./ 
         1  Csángó magyarok támogatása  56,6 /+56,6 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 237,9 /+2237,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/122. 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 
tudományos bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76. Kocsi László és Németh Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/125. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 89., 137. és 221. pontjai)  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Nemzeti jelentőségű intézmények és programok  
            támogatása [2 217,8] 1 917,8 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 171,7] 1 871,7 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása [2 301,8] 2 217,8 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 255,7] 2 171,7 kiad. 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (122. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.9.cím2.alc8.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68. (276. sz. jav. - 1.sz.mell.X.fej.1.cím2.alc), 73. (276. sz. jav. 

- 1.sz.mell.X.fej.9.cím3.alcúj9.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 77. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím módo-
sítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   11  Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató  
           Intézet [3 313,1] 2 656,6 /-656,5 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 78. Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 
1. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        2  Építésügyi célelőirányzatok 
          1  Működési költségvetés _ 600,0 bev. 
             1  Személyi juttatások  40,0 /+40,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  14,0 /+14,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 600,0] 146,0 /-454,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (50. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 



- 32 - 
 
 
 Indokolás a T/1145/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 79. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 2. al-
cím 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] 1 000,0 /+656,5 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 80. Dr. Szakács Imre és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 4. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       1  Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési  
           kiadásai [ 420,0] 278,3 /-141,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 420,0] 278,3 /-141,7 kiad./ 

 
 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (50. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.11.cím), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (120. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési 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. 
 
 81. Dr. Szakács Imre és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       2  Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik 
    működési kiadásai  141,7 /+141,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  141,7 /+141,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési 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. 
 
 82. Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 
4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
      5 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat 
          működési kiadásai  10,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (120. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím4.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (352. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím31.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 83. Dr. Világosi Gábor és dr. Gedei József képviselők - kapcsolódva a T/1145/33. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 167., 168., 169., 250., 251., 252., 272., 
273., 305., 306. és 307. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI 
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 7. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Ágazati célfeladatok 
       7  [Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása]   
         Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása [ 210,0] 300,0 /+90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 1,0] 91,0 /+90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 84. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 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/1145/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (331. sz. jav. - 30.§(21)), 89. (331. sz. jav. - 

1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (54. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alcúj24.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- 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. 
 
 85. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       3  Olimpiai felkészülés támogatása [ 500,0] 750,0 /+250,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 750,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [1 937,0] 1 956,7 /+19,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 927,0] 1 946,7 /+19,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (98. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím31.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (345. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 87. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       4  Versenysport támogatása [1 937,0] 2 187,0 /+250,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 10,0] 260,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 88. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       5  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok [ 156,4] 196,4 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 95,7] 135,7 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 89. Dr. Világosi Gábor és dr. Gedei József képviselők - kapcsolódva a T/1145/33. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 167., 168., 169., 250., 251., 252., 272., 
273., 305., 306. és 307. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (97. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím31.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (231. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím28.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       8  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása[3 564,0] 3 474,0 /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 564,0] 3 474,0 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 90. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       12  Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása[ 61,7] 42,0 /-19,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 61,7] 42,0 /-19,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/345. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 91. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (331. sz. jav. - 30.§(21)), 83. (331. sz. jav. - 

1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (345. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       12  Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása[ 61,7] 73,0 /+11,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 61,7] 73,0 /+11,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 92. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       19  Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása [ 42,7] 45,0
 /+2,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 42,7] 45,0 /+2,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 93. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26  Sporttevékenység támogatása 
       21  Gerevich Aladár - sportösztöndíj [ 532,7] 600,0 /+67,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 532,7] 600,0 /+67,3 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (346. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím31.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (347. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím31.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 94. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. al-
cím 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  20,0 /+20,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/54. 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. 
 
 95. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 28. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    28  Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 
       1  Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása [ 190,0] 150,0 /-
40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 133,0] 106,4 /-26,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 42,6] 34,1 /-8,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 14,4] 9,5 /-4,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (348. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím31.alc1.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (54. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc1.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 96. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    31  Fejezeti tartalék  
       1  Fejezeti egyensúlyi tartalék [9 539,6] 9 537,3 /-2,3 kiad./   
 [9 539,6] 9 537,3 /-2,3 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    31  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti egyensúlyi tartalék [9 539,6] 9 472,3/-67,3 kiad./
   
                                                              [9 539,6] 9 472,3 /-67,3 tám./   

 
 
 Indokolás a T/1145/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (231. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (347. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc19.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (348. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc21.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 98. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    31  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti egyensúlyi tartalék [9 539,6] 9 289,6 /-250,0 kiad./   
 [9 539,6] 9 289,6 /-250,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 99. A Sport- és turisztikai bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    31  Fejezeti tartalék 
       1  Fejezeti egyensúlyi tartalék [9 539,6] 9 528,3 /-11,3 kiad./  
 [9 539,6] 9 528,3 /-11,3 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 100. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    31  Fejezeti tartalék   

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (97. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (346. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc12.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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       1  Fejezeti egyensúlyi tartalék [9 539,6] 9 289,6 /-250,0 kiad./  
 [9 539,6] 9 289,6 /-250,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 101. Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. 
cím 31. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    31  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti általános tartalék [ 667,1] 657,1 /-10,0 kiad./  
 [ 667,1] 657,1 /-10,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 102. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 13. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  13  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    3  Új Magyarország Fejlesztési Terv 
       3  Dél-dunántúli Operatív Program [ 235,0] 500,0 /+265,0 tám./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (98. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím26.alc3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (352. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím4.alcúj5.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 
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 Indokolás a T/1145/51. 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. 
 
 103. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 13. cím 3. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  13  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    3  Új Magyarország Fejlesztési Terv 
       7  Közép-magyarországi Operatív Program [ 576,0] 311,0 /-265,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/51. 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. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 104. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 
13. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [ 300,0] 1 300,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 52,6] 1 052,6 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (51. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím3.alc7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (51. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.13.cím3.alc3.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 105. Kispál Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       19  Állati hulladék megsemmisítése  250,0 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 106. Örvendi László József képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 3. alcím 
2. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      2  Átmeneti támogatással megvalósuló programok 
         7  FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése  
             KAP feladatokra [ 184,6] 84,6 /-100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 307,0 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 491,6] 391,6 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (167. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím11.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (282. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 



- 45 - 
 

 
 Indokolás a T/1145/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 107. Örvendi László József képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javas-
lathoz (az ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 
1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         8  Halgazdálkodás támogatása [ 222,0] 322,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 222,0] 322,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 108. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 
1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         10  Nemzeti Lovas Program  45,0 /+45,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  45,0 /+45,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (279. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs8.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (279. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím3.alc2.jcs7.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 109. Jakab István és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/1145/168. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 110. és 113. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         2  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [98 672,7] 78 672,7 /-20 000,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[98 532,7] 78 532,7 /-20 000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 
2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         2  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [98 672,7] 20 672,7 /-78 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[98 532,7] 20 532,7 /-78 000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (286. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (284. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (168. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111. Jakab István és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/1145/168. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 110. és 113. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         3 Nemzeti kiegészítés (TOP-UP)  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112. Jakab István és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/1145/168. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 110. és 113. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         3  Nemzeti kiegészítés (TOP-UP)  20 000,0 /+20 000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20 000,0 /+20 000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (285. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím7.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (284. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 113. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         3 Nemzeti kiegészítés (TOP-UP)  78 000,0 /+78 000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  78 000,0 /+78 000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 114. Czerván György képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 
2. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         6  Nemzeti agrár kárenyhítés [ 500,0] 2 000,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 2 000,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (168. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (281. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 115. Jakab István és Font Sándor képviselők - kapcsolódva a T/1145/168. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 110. és 113. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 7. alcím elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [7  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások][4 000,0]  /-
4000,0 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [4 000,0]  /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Gazdasági és 
informatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 116. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 11. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Vidékfejlesztési programok 
       2  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) [8 844,5] 7 844,5 /-
1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[15 000,1] 14 000,1 /-1 000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (285. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104. (167. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 117. Kispál Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 14. alcím 2. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  10 344,7 tám. 
    14  Fejezeti tartalék  10 344,7 tám. 
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [10 344,7] 10 094,7 /-250,0 kiad./ 
 [10 344,7] 10 094,7 /-250,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118. Farkas Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 14. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    14  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [10 344,7] 10 299,7 /-45,0 kiad./   
                                                              [10 344,7] 10 299,7 /-45,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 119. Czerván György képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 104. és 116. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 14. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (282. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj19.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (286. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcsúj10.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  10 344,7 tám. 
    14  Fejezeti tartalék  10 344,7 tám. 
       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [10 344,7] 8 844,7 /-1500,0 kiad./ 
 [10 344,7] 8 844,7 /-1500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 

 120. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 15. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
   15  Oktatási Igazgatás [3 955,4] 3 879,4 /-76,0 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 121. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 1. alcím 6. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (281. sz. jav. - 1.sz.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcs6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (58. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím5.alc11.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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       6  Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások,  
           támogatások [ 191,0] 195,1 /+4,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 133,0] 137,1 /+4,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 122. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 1. alcím 16. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Ágazati célfeladatok 
       16  Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása [ 90,0] 85,9 /-
4,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 90,0] 85,9 /-4,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 123. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 5. alcím 11. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 
  20  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       11  Országos Polgárőr Szövetség [ 124,0] 200,0 /+76,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (37. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc16.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (37. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.20.cím1.alc6.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 124. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 125. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 52. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [207 500,0] 206 000,0 /-1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 500,0] 206 000,0 /-1500,0 kiad./ 
 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (58. sz. jav. - 1.sz.mell.XIV.fej.15.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (48. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), 132. 
(48. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc37.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [210 000,0] 207 500,0 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [210 000,0] 207 500,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1145/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 126. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 52. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [207 500,0] 207 000,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[207 500,0] 207 000,0 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
28  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése [210 000,0] 207 500,0 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [210 000,0] 207 500,0 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1145/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Kovács Ferenc képviselők - kapcsolódva a 
T/1145/198. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 200., 202., 206. és 
316. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [74 754,2] 69 954,2 /-4800,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (316. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj2.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (315. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[79 690,9] 74 890,9 /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128. Katona Kálmán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [74 754,2] 71 154,2 /-3600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[79 690,9] 76 090,9 /-3600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 129. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 52. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút 
          előkészítése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (320. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.címúj 32.alc), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (111. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.címúj 32.alc), pont-
jában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 130. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 52. pontja)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       3 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain 
           életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfej-
lesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 131. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       17  Kihelyezett szakértői támogatás [ 252,3] 196,3 /-212,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 252,3] 196,3 /-212,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
17  Kihelyezett szakértői támogatás [ 408,3] 252,3 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (316. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím28.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (315. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím28.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,3] 252,3 kiad. 

 
 
 Indokolás a T/1145/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 37. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       37  A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése[ 788,0] 500,0 /-288,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 788,0] 500,0 /-288,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 133. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Kovács Ferenc képviselők - kapcsolódva a 
T/1145/198. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 200., 202., 206. és 
316. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 32. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     32 Kerékpár utak és létesítmények  4 800,0 /+4800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  4 800,0 /+4800,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (48. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 132. 
(48. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc37.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (48. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím2.alc2.jcs), 131. 
(48. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (320. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134. Katona Kálmán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 32. 
alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     32 Kerékpár utak és létesítmények  3 600,0 /+3600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 600,0 /+3600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 135. Katona Kálmán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring 
          működtetése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, 
          ellenőrzés) 150,0 
 
 Indokolás a T/1145/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (111. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 136. Katona Kálmán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím kiegészítését java-
solja 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/1145/112. 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. 
 
 137. Katona Kálmán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  300,0 tám. 
    10  Fejezeti tartalék  300,0 tám. 
       1  Fejezeti általános tartalék [ 300,0] 200,0/-100,0 kiad./
  
                                                            [ 300,0] 200,0 /-100,0 tám./  

 
 
 Indokolás a T/1145/112. 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. 
 
 138. Katona Kálmán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    10  Fejezeti tartalék  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (112. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím10.alc1.jcs), 138. 
(112. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím10.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (112. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.címúj3.alc), 138. 
(112. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím10.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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       2  Fejezeti egyensúlyi tartalék [2 146,5] 2 046,5/-100,0 kiad./
  
                                                               [2 146,5] 2 046,5 /-100,0 tám./  

 
 
 Indokolás a T/1145/112. 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. 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 139. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  Magyar Külügyi Intézet [ 132,2] 62,2 /-70,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [ 61,0] 33,0 /-28,0 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 20,0] 12,0 /-8,0 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 42,0] 18,0 /-24,0 kiad./ 
      [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/123. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140. Németh Zsolt, Balla Mihály és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
      3  Teleki László Alapítvány  70,0 /+70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  70,0 /+70,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (112. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.címúj3.alc), 137. 
(112. sz. jav. - 1.sz.mell.XVI.fej.10.cím10.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (123. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.5.cím12.alcúj3.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/123. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 

 141. Dr. Nagy Gábor Tamás, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, dr. Deutsch-Für Tamás, 
Kubatov Gábor, Németh Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Kupper András, Szatmáry Kristóf, László 
Tamás, Varga József és dr. Fónagy János képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 47., 65., 67., 86., 87., 95., 100., 105., 119., 
132., 133., 148., 160., 161., 179., 182., 188., 199., 222., 226., 228., 230., 235., 241., 242., 395., 
396., 398., 402., 404., 407., 409., 413., 415., 419., 421., 422., 423., 427., 428., 429., 431., 434., 
437., 440., 442., 444., 446., 448., 449., 451., 452., 456., 457., 458., 460., 462., 464., 466., 468., 
470., 472., 473., 474., 476. és 486. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 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/1145/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési 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. 
 
 142. Dr. Nagy Gábor Tamás, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, dr. Deutsch-Für Tamás, 
Kubatov Gábor, Németh Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Kupper András, Szatmáry Kristóf, László 
Tamás, Varga József és dr. Fónagy János képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 47., 65., 67., 86., 87., 95., 100., 105., 119., 
132., 133., 148., 160., 161., 179., 182., 188., 199., 222., 226., 228., 230., 235., 241., 242., 395., 
396., 398., 402., 404., 407., 409., 413., 415., 419., 421., 422., 423., 427., 428., 429., 431., 434., 
437., 440., 442., 444., 446., 448., 449., 451., 452., 456., 457., 458., 460., 462., 464., 466., 468., 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (123. sz. jav. - 1.sz.mell.XVIII.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (248. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím1.alc4.jcsúj6.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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470., 472., 473., 474., 476. és 486. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kulturális beruházások 
        6 Pesti zsidónegyed műemlék jellegű épületeinek felújítása  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 400,0] 300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési 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. 
 
 143. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zol-
tán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Sós Tamás, Szabó 
Gyula és dr. Tóth Tiborné képviselők - kapcsolódva a T/1145/92. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 227. és 282. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 18. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       18  [Emelt szintű] [é]Érettségi vizsga lebonyolítása1 019,0 
 
 Indokolás a T/1145/312. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatá-
si és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 144. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolja: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (248. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.1.cím1.alc), pontjában 
foglaltakkal. 
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    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/1145/100. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 145. Almássy Kornél képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím 
módosítását javasolja: 
 
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]1 161,0
 /+161,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 1 161,0 /+161,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/100. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 146. Halász János, Balog Zoltán és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 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 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (100. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc1.jcs5.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (100. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pont-
jában foglaltakkal. 
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         2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok 
             támogatása [2 800,0] 2 470,0 /-330,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 800,0] 2 470,0 /-330,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 147. Halász János, Balog Zoltán és Varga Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 2. 
jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok, közalapítványok támogatása 
      2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
         3  Terror Háza Múzeum működésének támogatása  330,0 /+330,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  330,0 /+330,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 148. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 24. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  24  Kormányzati rendkívüli kiadások 
     4  Pénzügyigazgatás korszerűsítése [7 980,0] 7 857,3 /-122,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat: 
4  Pénzügyigazgatás korszerűsítése [8 000,0] 7 980,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (216. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcsúj3.jc), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (216. sz. jav. - 1.sz.mell.XX.fej.11.cím10.alc2.jcs2.jc), 
pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/236. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 149. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím  fel-
vételével: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     2  Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 
2007. évi kölcsön-törlesztésének részleges elengedése  122,7 /+122,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/236. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 150. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása[4 336,1] 3 517,2 /-818,9 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, az Ifjúsági, szo-
ciális és családügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (236. sz. jav. - új94.§), 149. (236. sz. jav. - 

1.sz.mell.XXII.fej.32.címúj2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (236. sz. jav. - új94.§), 148. (236. sz. jav. - 

1.sz.mell.XXII.fej.24.cím4.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (52. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.11.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 151. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 127,4 

 
 
 Indokolás a T/1145/88. 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 
családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 152. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   3   Regionális Munkaügyi Központok 536,4 

 
 
 Indokolás a T/1145/88. 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 
családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 153. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   4  Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség [2 215,4] 1 861,4 /-
354,0 tám./ 

„ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (88. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.3.cím), 157. (88. sz. 

jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.8.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (88. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.2.cím), 157. (88. sz. 

jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.8.cím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. 
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 Indokolás a T/1145/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   6  [Szak- és felnőttképzési intézetek] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
 387,8 /+387,8 tám./ 
     1  Működési költségvetés  3 693,6 /+3693,6 bev./ 
        1  Személyi juttatások  911,3 /+911,3 kiad./ 
        2  Munkaadókat terhelő járulékok  308,3 /+308,3 kiad./ 
        3  Dologi kiadások  2 789,8 /+2789,8 kiad./ 
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4,0 /+4,0 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés  36,2 /+36,2 bev./ 
        1  Intézményi beruházási kiadások  80,3 /+80,3 kiad./ 
        2  Felújítás  20,0 /+20,0 kiad./ 
        3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3,9 /+3,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/90. 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. 
 
 155. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 1. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Szak- és felnőttképzési intézetek 
     [1  Nemzeti Felnőttképzési Intézet] [ 103,4]  /-103,4 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] [ 361,9]  /-361,9 bev./ 
           [1  Személyi juttatások] [ 151,2]  /-151,2 kiad./ 
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
           [3  Dologi kiadások] [ 208,1]  /-208,1 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (53. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím42.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (90. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.6.cím1.alc), 156. (90. 

sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.6.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 
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           [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 38,0]  /-38,0 kiad./ 
            [2  Felújítás] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/90. 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. 
 
 156. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Szak- és felnőttképzési intézetek 
     [2  Nemzeti Szakképzési Intézet] [ 284,4]  /-284,4 tám./ 
        [1  Működési költségvetés] [3 331,7]  /-3331,7 bev./ 
           [1  Személyi juttatások] [ 760,1]  /-760,1 kiad./ 
           [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 260,3]  /-260,3 kiad./ 
           [3  Dologi kiadások] [2 581,7]  /-2581,7 kiad./ 
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 4,0]  /-4,0 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] [ 36,2]  /-36,2 bev./ 
          [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 42,3]  /-42,3 kiad./ 
          [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [ 3,9]  /-3,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/90. 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. 
 
 157. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   8  [Nemzeti Család- és] Szocálpolitikai és Munkaügyi  Intézet 594,6 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (90. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.6.cím), 156. (90. sz. 

jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.6.cím2.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (90. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.6.cím), 155. (90. sz. 

jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.6.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (88. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.2.cím), 152. (88. sz. 

jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.3.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/1145/88. 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 
családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 158. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   11  Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség [ 681,1] 1 500,0 /+818,9 tám./ 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, az Ifjúsági, szo-
ciális és családügyi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 159. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4  Állami Foglalkoztatási Szolgálat [működési tartaléka] 
      működtetésének kiegészítése [ 237,5]  /-237,5 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  54,6 /+54,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  17,3 /+17,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  165,6 /+165,6 kiad./ 
 
 Indokolás a T/1145/95. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (52. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 160. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 41. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
         1  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. [ 200,0] 380,0 /+180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 380,0 /+180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/93. 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 
családügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 161. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 41. alcím 3. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
       3  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása [ 532,0] 472,0 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 481,9] 421,9 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/93. 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 
családügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (93. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs), 162. 
(93. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (93. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc1.jcs1.jc), 
162. (93. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglaltakkal. 
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 162. Simon Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 41. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím 
módosítását javasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
      4  Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok 
         4  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása[ 415,0] 295,0 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 410,5] 290,5 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/93. 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 
családügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 163. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 42. alcím módosítását java-
solja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     42  Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása [ 146,0] 500,0
 /+354,0 tám./ 

 

 
 Indokolás a T/1145/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és in-
formatikai bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Sport- és tu-
risztikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (93. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc1.jcs1.jc), 
161. (93. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím41.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (53. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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 164. Teleki László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 51. alcím 7. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolja: 

 

 
 
 Indokolás a T/1145/83. 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 Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 165. Teleki László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 51. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    51  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       [8  Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása] [ 390,0]  /-
390,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 390,0]  /-
390,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/83. 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 Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 166. Teleki László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS 
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolja a követke-
ző új 1. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2006. december 5-ei 
határozatával elhagyta, ezáltal a módosító javaslat fejezeti összeget érint, ezért szavazásra nem bo-
csátható. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (83. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc8.jcs), 166. 
(83. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (83. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 166. 
(83. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím54.alcúj1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    54  Alapítványok támogatása 
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány  428,0 /+428,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  428,0 /+428,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/83. 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 Oktatási és tudományos bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 167. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 55. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének 
            támogatása [ 79,0] 70,0 /-9,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 79,0] 70,0 /-9,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén egyet-
ért, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 168. Filló Pál képviselő - kapcsolódva a T/1145/114. számú módosító javaslathoz (az aján-
lás 167. és 170. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 55. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (83. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc7.jcs), 165. 
(83. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím51.alc8.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (114. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása [ 79,0] 88,0
 /+9,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 79,0] 88,0 /+9,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/287. 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 
családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 169. Filló Pál képviselő - kapcsolódva a T/1145/114. számú módosító javaslathoz (az aján-
lás 167. és 170. pontjai)  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 55. alcím 5. jogcím-csoport módosítását java-
solja: 
 
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása [ 70,0] 61,0
 /-9,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 69,5] 60,5 /-9,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/287. 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 
családügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 170. Simon Gábor és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 55. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (287. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc5.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (287. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  16  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    55  Társadalmi szervezetek támogatása 
       5  Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása [ 70,0] 79,0
 /+9,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 69,5] 78,5 /+9,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

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

2. számú melléklet: A központi költségvetés mérlege 

 171. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 2. számú melléklet módosítását javasol-
ja: 
 
„A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS [VÉGREHAJTÁSÁNAK] MÉRLEGE 
 
 Indokolás a T/1145/235-24. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 172. A Környezetvédelmi bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont b) al-
pont címe módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
 
„b) [Tömegközlekedési] Közösségi közlekedési feladatok 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú vá-
rosok kivételével – a [tömegközlekedéssel] közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz la-
kosságszám szerint illeti meg.” 
 
 Indokolás a T/1145/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (114. sz. jav. - 1.sz.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc1.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 
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- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gaz-
dasági és informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 173. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) alpont 
módosítását javasolja: 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-25. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 174. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/13. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 66., 68., 426. és 489. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont igénybevétel feltételei módosítását 
javasolják: 
 
/16.2.1. Zeneművészeti ág/ 
 
„A hozzájárulást 2007. augusztus 31-éig a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész „A költségveté-
si hozzájárulás megállapításának elvei” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelem-
be vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1/c alpontjában meghatározottak szerint” 
[igénybe] veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási in-
tézmény zeneművészeti ágán – a 16.2.2. pontban meghatározott kivétellel – az alapfokú művészet-
oktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 
MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanu-
lók után. 2007. szeptember 1-jétől előbbi feltételekkel csak a minőségbiztosított intézményekben 
tanulók után jár a hozzájárulás.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturá-
lis és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormány-
zati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2006. december 5-ei 
határozatával elhagyta. (okafogyottá vált). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (265. sz. jav. - 50.§új (15)), 175. (265. sz. jav. - 

3.sz.mell.16.2.2.igény), 179. (265. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 175. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/13. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 66., 68., 426. és 489. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont igénybevétel feltételei módosítását 
javasolják: 
 
/16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„A hozzájárulást 2007. augusztus 31-éig a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész „A költségveté-
si hozzájárulás megállapításának elvei” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelem-
be vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontjában meghatározottak szerint 
[igénybe] veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási in-
tézmény képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, továbbá a ze-
neművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után. 2007. 
szeptember 1-jétől előbbi feltételekkel csak a minőségbiztosított intézményekben tanulók után jár a 
hozzájárulás. [Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás-
ban részt vevő tanulók után is.] 
A 16.2. 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. és 16.2.2. jogcím sze-
rinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatá-
si intézményben 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 kötelezett-
séget 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-, ta-
nulói létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontja alapján, a 2007/2008. tanévtől (szeptember 1-
jétől) hatályba lépő rendelkezések –] a Kiegészítő szabályok 10. p) pontja szerinti [–] elő-
írás[ait]okat is.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturá-
lis és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormány-
zati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 176. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 5. pont A) rész módosítását javasolja: 
 
„5. A) A 11. ab)-14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcé-
lú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (265. sz. jav. - 50.§új (15)), 174. (265. sz. jav. - 

3.sz.mell.16.2.1.igény), 179. (265. sz. jav. - 3.sz.mell.kieg10.p)), pontjaiban foglaltakkal. 
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mény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás 
engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi [szolgáltató tevékenység] szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjólé-
ti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti 
működési engedéllyel rendelkeznek.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-26. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 177. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 10. pont módosítását javasolja: 
 
„A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társu-
lás 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/1145/235-27. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 178. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zol-
tán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula és 
dr. Tóth Tiborné képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont 
c) alpont módosítását javasolják: 
 
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelke-
zések:/ 
 
„c) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és 
az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, [vagy] valamint a hozzájárulást megalapozó okmá-
nyokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és elszámolásnál figyelembe kell venni a 
Közokt. tv., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai előírá-
sokat, illetve az egyes normatívák igénylését megalapozó feltételeket.” 
 
 Indokolás a T/1145/21. 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 Önkormányza-
ti és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 179. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/13. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 66., 68., 426. és 489. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont p) alpont helyébe  a következő 
rendelkezést javasolják: 
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/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelke-
zések:/ 
 
„[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 az e pont alatti 
hozzájárulások azok után a tanulók után igényelhetők, akiknek alapfokú művészeti képzését 
olyan intézményben biztosítják, amely a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 
szóló 3/2002. (II.15.) OM rendeletben az „Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és ok-
tatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása” cím alatti 14/B. §-ának (2)-(3) bekezdése sze-
rinti, a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy a „Kiválóra minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” címet elnyerte. Azokban az intézményekben tanulók után, amelyek 
előbbi minősítési követelményeknek nem tesznek eleget, vagy a minősítési eljárást legkésőbb 
2007. március 31-éig nem kezdeményezik, a normatív hozzájárulás 50 %-a jár.”] 
 
p) A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei a 
2007/2008. tanévtől módosulnak. Ennek alapján 2007 . szeptember l-jétől külön felmérés alapján 
csak azok után a tanulók után folyósíthatók az e pont alatti hozzájárulások, akiknek alapfokú művé-
szeti képzését olyan intézményben biztosítják, amely a közoktatás minőségbiztosításáról és minő-
ségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendeletben az „Az alapfokú művészetoktatási intéz-
mény nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása” cím alatti 14/B. §-ának (2)-
(3) bekezdése szerinti, a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy a „Kiválóra minő-
sített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet 2007. június 30-áig elnyerte.” 
 
/A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társu-
lás 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/1145/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturá-
lis és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és terület-
fejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informa-
tikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormány-
zati és területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 180. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 9. pont módosítását 
javasolja: 
 

Megjegyzés: Az OGY. 2006. december 5-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (265. sz. jav. - 50.§új (15)), 174. (265. sz. jav. - 

3.sz.mell.16.2.1.igény), 175. (265. sz. jav. - 3.sz.mell.16.2.2.igény), pontjaiban foglaltakkal. 
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/9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Ez az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról 
szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.” 

 
 
 Indokolás a T/1145/235-2. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 181. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 
12. pont igénybevétel feltételei 5. alpont módosítását javasolják: 
 
/A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai (továbbiakban: uniós 
alapok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forráshoz. Az 
elmaradottsági, illetve a jövedelmi viszonyok különbsége alapján differenciált támogatásra kizáró-
lag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik jogosultak:/ 
 
„5. a [Ttv.] helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tör-
vény 16.§-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az 1. és 2. pont 
szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által – a fejlesztési célú uniós pályázatban – vállalt saját for-
rás alapján igényelhetnek.” 
 
 Indokolás a T/1145/41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 182. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását 
javasolja: 
 
/14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sa/ 
 
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak ka-
pacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított for-
rásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel súj-
tott települések jegyzékéről szóló [külön jogszabály által] 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben meg-
határozott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át igényelhetik 
támogatásként. 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak 
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást.  
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2004. évre szóló 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII.10.) Korm. rendelet szerinti 
1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 2004. december 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2. (235-2. sz. jav. - 4.§(1)e)), pontjában foglaltakkal. 
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31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező alábbi sú-
lyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 16. számú melléklete tartalmazza. 
Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 3 490,0 millió fo-
rint illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás szempontjából el-
ismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 65. §-ának (3) bekezdése szerinti ren-
deletben szabályozza.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-28. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 183. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc és Vincze László képviselők  a törvény-
javaslat 5. számú melléklet 16. pont elhagyását javasolják: 
 
„[16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
Előirányzat:  1 000,0 millió forint 2007. szeptember 1-jétől 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő gyer-
mekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben  
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek a 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási 
miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató felkészítést, integrációs felké-
szítést biztosít, vagy az oktatási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 
felzárkóztató program szerint foglalkoztatást biztosít, 
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók 
neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére, 
- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elké-
szített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után, 
- 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 értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg, 
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógy-
kezelés alatt álló tanuló után. 
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a 
szociális és  munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet 
ad ki.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/129. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (129. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 63. (129. sz. 

jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), 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; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 184. Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Mári-
usz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a 
T/1145/129. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 60., 63. és 183. pontjai)  a tör-
vényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont módosítását javasolják: 
 
„16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
 
Előirányzat:  [1 000,0] 100,0 millió forint [2007. szeptember 1-jétől] 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, 
tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben  
[- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek a 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási 
miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató felkészítést, integrációs felké-
szítést biztosít, vagy az oktatási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 
felzárkóztató program szerint foglalkoztatást biztosít,] 
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neve-
léséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére, 
[- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elké-
szített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után, 
- 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 értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg, 
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógy-
kezelés alatt álló tanuló után. 
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a 
szociális és  munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet 
ad ki.]” 

 
 
 Indokolás a T/1145/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, a 
Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkor-
mányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (300. sz. jav. - 1.sz.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 62. (300. sz. 

jav. - 1.sz.mell.IX.fej.2.cím), pontjaiban foglaltakkal. 
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 185. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont módosítását 
javasolja: 
 
/16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatáso/k 
 
„A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, 
tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben  
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-
kibontakoztató felkészítést, integrációs felkészítést biztosít, vagy az oktatási miniszter által kiadott 
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást biztosít, 
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neve-
léséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére, 
- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített 
helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után, 
- 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) be-
kezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg, 
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés 
alatt álló tanuló után. 
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, el-
számolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az ön-
kormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a szociális 
és  munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-34. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 186. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont módosítását 
javasolja: 
 
/19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3. sz. melléklet 11.eb), 11.gb), 
11.hb), 11.ib), 12abb, 12.ac), 12.c) pontjai szerint  jogosultak normatív hozzájárulásra. 
A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a [XXIV.] XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium fejezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és munkaügyi miniszter 
– a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendelet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-29. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 187. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 
19. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
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/19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3. sz. melléklet 11.eb), 11.gb), 
11.hb), 11.ib), 12abb, 12.ac), 12.c) pontjai szerint  jogosultak normatív hozzájárulásra. 
A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a XXIV. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fe-
jezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és munkaügyi miniszter – a 
pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter véleményének kikéré-
sével – 2007. február 15-éig rendelet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/1145/42. 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 Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatások 

 188. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 3. alpont 3. pont módosítását javasolja: 
 
„1.3.3. A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit - az OEP finanszírozási 
kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó műkö-
dési célú forrásai, ideértve a [2006. évi költségvetési] Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésé-
ről szóló 2005. évi CLIII.  törvény 4. számú melléklete B) III. 8. pontja szerint a 2006. évi jövede-
lemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásakor megmaradó összegből az önkormányzatot meg-
illető összeget is, és intézményi működési bevételek, az önkormányzatok sajátos működési bevéte-
lei, a támogatásértékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről átvett működési célú 
pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kö-
telezettség nélküli működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre tervezett 
összeg képezi. Amennyiben az intézményi működési és önkormányzati sajátos működési bevéte-
leknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az előző évi teljesítéshez képest nem nö-
vekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint 
ha az önkormányzatok - előzőek szerint figyelembe vett - sajátos működési bevételein belül a terve-
zett iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet szintén csökkenti 
a számított forráshiányt. 
 
 Indokolás a T/1145/235-30. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

 189. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 7. számú melléklet 
a) pont igénybevétel feltételei 21. pont módosítását javasolják: 
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/a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 9 479,7 millió forint 
 
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan 
játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló, azt költ-
ségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájá-
rulás illeti meg az alábbiak szerint:/ 
 
„Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)* 69,8 
 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Németek 
Magyarországi [Németek ]Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási elői-
rányzat időarányos része átcsoportosul a […] I. Országgyűlés fejezet Németek Magyarországi 
[Németek ]Országos Önkormányzata előirányzatba.” 
 
 Indokolás a T/1145/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és infor-
matikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 190. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont igénybevétel 
feltételei 21. pont módosítását javasolja: 
 
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)x 69,8 
 
„x Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a [Ma-
gyarországi] Németek Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a tá-
mogatási előirányzat időarányos része átcsoportosul a [… ] I.fejezet [Magyarországi] Németek 
Magyarországi  Országos Önkormányzata előirányzatba.” 

 
 
 Indokolás a 

T/1145/235-31. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 191. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés tá-
mogatása/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szerkezetéhez igazítottuk. 



- 86 - 
 
„A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés meg-
szervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez. Az igény-
jogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 
20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-
munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy 
pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 
2007/2008. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszá-
mított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeleté-
ben meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzés-
ben [résztvevők] részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően használható fel.” 
 
 Indokolás a T/1145/235-32. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 192. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet 
III. rész igénybevétel feltételei 1. pont a) alpont módosítását javasolják: 
 
„1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 919 470 forint/fő 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról 
szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatá-
sos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata 
szerint. A normatíva a [fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:] Hszt.[)] illetményrendszerének megfelelő illet-
ményt tartalmazza.” 
 
 Indokolás a T/1145/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ön-
kormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 193. A Költségvetési bizottság  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 1. pont 1. alpont módosítását javasolja: 
 
„1.1. A többcélú kistérségi társulás a[z e fejezet] Kiegészítő szabályok  2.2.-2.6. és 2.8. pontjai sze-
rinti támogatások közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában 
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes 
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60 %-át, vagy 
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések 
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét.” 
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 Indokolás a T/1145/235-33. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei 

 194. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a 
törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   1  Hazai innováció támogatása [30 151,9] 30 351,9 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195. Révész Máriusz, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, dr. 
Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Vincze László képviselők  a 
törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   4  A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása [ 489,5] 289,5 /-
200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az 
Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai 

 196. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet 
LXXII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (157. sz. jav. - 9.sz.mell.LXIX.fej.4.cím), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (157. sz. jav. - 9.sz.mell.LXIX.fej.1.cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
     1  Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [578 544,0] 578 244,0 /-300,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 197. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet 
LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvéte-
lével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások 
      10  MPA által Start kártya kiegészítés  300,0 /+300,0 bev./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 198. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/47. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 196. és 197. pontjai)  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         1  Gyógyszertámogatás kiadásai [301 084,0] 287 000,0 /-14084,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (47. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.1.cím3.alcúj10.jcs), 
pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (47. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.1.cím1.alc), pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (267. sz. jav. - 74.§(2)), 48. (267. sz. jav. - 78.§(4)), 199. 
(267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), 200. (267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcsúj5.jc), pontjaiban fog-
laltakkal. 



- 89 - 
 
 
 Indokolás a T/1145/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 199. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/47. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 196. és 197. pontjai)  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         4  Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék [45 000,0] 54 884,0 /+9884,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 200. Szabó Lajos és dr. Gegesy Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/47. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 196. és 197. pontjai)  a törvényjavaslat 12. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő 
új 5. jogcím  felvételével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása  4 200,0 /+4200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás a T/1145/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (267. sz. jav. - 74.§(2)), 48. (267. sz. jav. - 78.§(4)), 198. 
(267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 200. (267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcsúj5.jc), pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (267. sz. jav. - 74.§(2)), 48. (267. sz. jav. - 78.§(4)), 198. 
(267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs1.jc), 199. (267. sz. jav. - 12.sz.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcs4.jc), pontjaiban foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és Tájékoztatási Főosztálya 
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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 
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