T/1145/805.
Az Országgyűlés
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottságának
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi
bizottságának

Európai ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági és informatikai
bizottságának

Honvédelmi és rendészeti
bizottságának

Ifjúsági, szociális és családügyi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi és határon túli magyarok
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

Sport- és turisztikai
bizottságának

kiegészítő ajánlása
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló
T/1145. sz. törvényjavaslathoz
II. rész

-2Tisztelt Országgyűlés!
Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és
munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága,
Honvédelmi és rendészeti bizottsága, Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági
bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága, Sport- és turisztikai bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/1145/368-804. számú módosító és kapcsolódó módosító
javaslatokat.
Az Európai ügyek, a Foglalkoztatási, a Honvédelmi és rendészeti, a Külügyi és határon túli magyarok, valamint a
Nemzetbiztonsági bizottságok hatáskörébe tartozó módosító és kapcsolódó módosító indítvány nem érkezett.
Az - első helyen kijelölt – Költségvetési bizottság döntése szerint az alábbi módosító, illetve kapcsolódó módosító
indítványok nem felelnek meg a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsáthatók: T/1145/83., 372., 425., 428., 488., 651., 726., 728. és 752.
Visszavont módosító javaslatok: T/1145/243. (Boldvai László és Farkas Imre), /430. (Simon Gábor), /517. (Dr.
Vidorné dr. Szabó Györgyi), /518. (Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi). /519. (Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi), /529.
(Keller László), /530. (Keller László), /531. (Keller László), /532. (Keller László), /578. (Tatai-Tóth András), /579585. (Tatai-Tóth András és képviselőtársai), /587. (Béki Gabriella), /589. (Béki Gabriella), /631. (Dr. Puskás Tivadar).

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a
jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.
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 ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére,
ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító
javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.
Az ajánlásban dőlt betűvel, számmal jelöltük az Országgyűlés 2006. december 5-ei határozatával elfogadott normaszövegeket és előirányzatokat.
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0/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés felvezető szövege módosítását
javasolják:
„(2) A Kormány az Áht. 52. § (1) bekezdése szerinti határidőkre olyan éves költségvetési törvényjavaslatokat köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, amely összhangban van azzal a feltételezéssel, hogy a (3) bekezdés szerinti
maastrichti elsődleges egyenlegmutató a bruttó hazai termék arányában eléri az alábbi értékeket:
a) 2008-ban 0,0%,
b) 2009-ben 0,9%,
c) 2010-ben 1,1%.”
Indokolás a T/1145/571. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/23. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 3., 4. és 5. pontjai) a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók a 2006-2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő személyi kifizetések a költségvetési szerv tervezett[hez képest
magasabb]ől eltérő fizetési kötelezettsége esetén.”
Indokolás a T/1145/566. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/1.

Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
„(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [816,2] 1665,3 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 264,1 millió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 502,9 millió forintot, [az Országos Mérésügyi Hivatal 849,1 millió forintot,] a [Közlekedési Felügyeletek] Nemzeti Közlekedési Hatóság 7 364,1 millió forintot,
az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 135,5 millió forintot, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
490,0 millió forintot köteles 2007. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési
terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/3. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 123/7. (481. sz. jav. 1.sz.mell.XV.fej.1.cím2.alc), 123/8. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.3.cím), 123/9. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.3.cím1.alc), 123/10. (481. sz. jav.
- 1.sz.mell.XV.fej.11.cím), 123/11. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.11.cím1.alc), 123/12. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.11.cím2.alc), 123/13.
(481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.új11.cím), 123/14. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.16.cím), 123/15. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.16.cím1.alc),
123/16. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.új16.cím), 123/17. (481. sz. jav. - 1.sz.mell.XV.fej.új19.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
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8/2. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/28. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 37. és 38. pontjai) a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
„(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 816,2 millió forintot, a Magyar Bányászati Hivatal 264,1 millió forintot, [a Magyar Szabadalmi Hivatal 502,9 millió forintot, ]az Országos Mérésügyi Hivatal 849,1 millió
forintot, a Közlekedési Felügyeletek 7 364,1 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 135,5
millió forintot, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 490,0 millió forintot köteles 2007. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/3. (574. sz. jav. - 10.§új(6)), 36/1. (574. sz. jav. - 52.§(1)), 36/2. (574. sz.
jav. - 52.§(2)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/574. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/3. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/28. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 37. és 38. pontjai) a törvényjavaslat 10. § kiegészítését javasolják a következő
új (6) bekezdés felvételével:
„(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal 502,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/2.
jav. - 52.§(2)), pontjaiban foglaltakkal.

(574. sz. jav. - 10.§(3)),

36/1.

(574. sz. jav. - 52.§(1)),

36/2.

(574. sz.

Indokolás a T/1145/574. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

9/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 11. § kiegészítését javasolják a következő új (6)
bekezdés felvételével:
„(6) Az Ftv. 123. § (2) bekezdése szerinti, a felsőoktatási intézmények által igénybe vehető hitelkeret 2007. évben
1 000 millió Ft.”
Indokolás a T/1145/568. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- nem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság;
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10/1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/26. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) Az Országgyűlés – a [14.] 15. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/4. (603. sz. jav. - 15.§(1)f)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/603. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Országgyűlés – a [14.] 15. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/3. (801. sz. jav. - 15.§(1)d)), 10/5. (801. sz. jav. - 15.§(1)f)), 34/1. (801.
sz. jav. - 50.§(8)), 200/3. (801. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/801. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

„d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira[:
da) a]Az előirányzat[ból a megyei területfejlesztési tanácsokat és a Fővárosi Önkormányzatot] a regionális fejlesztési tanácsokat illeti meg, melyből
da) a vis maior feladataik ellátásához 800 millió forint [ illeti meg, melynek]
daa) 70%-a egyenlő arányban,
dab) 30%-a a 2004. és a 2005. években ár-, belvíz, rendkívüli időjárás, illetve pince-, partfalomlás okozta károk
enyhítéséhez jóváhagyott támogatás összege arányában kerül elosztásra,
db) [a regionális fejlesztési tanácsokat] az előirányzat da) pont szerinti összeggel csökkentett összege [ illeti meg,
melynek]
dba) 50%-ának 30%-a az egy főre jutó bruttó hazai termék [megyénkénti ]régiónkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint,
dbb) 50%-ának 60%-a a régió 2006. január 1-jei lakosságszáma, további 40%-a a helyi önkormányzatok 2006. október 1-jei száma alapján
kerül elosztásra[, amelyek]. A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;”
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200/3. (801. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

jav. - 50.§(8)),

Indokolás a T/1145/801. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/4. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/26. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasolják:
„f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására. Az előirányzat a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés
szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján a regionális fejlesztési tanácsokat illeti
meg[, amelyek]. A regionális fejlesztési tanácsok a támogatást a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekből
érkező pályázatok között, az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztják el. A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/1. (603. sz. jav. - 15.§(1)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/603. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasolja:

/(1) Az Országgyűlés – a 14. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó
állami támogatást állapít meg:/
„f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására. Az előirányzat a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés
szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján a regionális fejlesztési tanácsokat illeti
meg[, amelyek]. A regionális fejlesztési tanácsok a támogatást a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekből
érkező pályázatok között, az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztják el. A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/2. (801. sz. jav. - 15.§(1)), 10/3. (801. sz. jav. - 15.§(1)d)), 34/1. (801. sz.
jav. - 50.§(8)), 200/3. (801. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/801. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

12/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/27. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz.
ajánlás 12. pontja) a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

-7„(1) Az állami adóhatóság által 2007. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést,
50%-a – csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel – pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi
önkormányzatokat és a kistérségeket illeti meg a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/2. (525. sz. jav. - 19.§(3)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/525. 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.

12/2. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/27. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz.
ajánlás 12. pontja) a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
„(3) Az állami adóhatóság által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés
bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, kistérséget, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, a kistérségek, valamint a főváros 2006. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, kistérségeket, valamint a
Fővárosi Önkormányzatot
illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12/1. (525. sz. jav. - 19.§(1)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/525. 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.

20/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

„(5) Az (1) bekezdés a)-d) és [g)-]h)-i. pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a
(2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/1. (804. sz. jav. - 30.§(7)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/804. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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22/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

„(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) bekezdésében foglaltaknak eleget tett. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás (6)
bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új belépőnek minősül
a) ha támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében a szolgáltatás után 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál azon ellátott[i szám]ak esetében, akikre [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] ellátotti szám esetében, [akikre tekintettel 2006. december hónapban
normatív hozzájárulásban nem részesült,] amely a normatív állami hozzájárulás igénybevételére jogosító, 2006.
december hónapban betöltött férőhelyek számát meghaladja.
d) a bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegnél azon ellátottak esetében, akikre tekintettel e jogcímen
2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (804. sz. jav. - 30.§(5)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/804. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23/1. V. Németh Zsolt és Básthy Tamás képviselők - kapcsolódva a T/1145/194. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 22. pontja) a törvényjavaslat 30. § (20) bekezdés a) pont módosítását javasolják:
/(20) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a köztestületi
önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv. 41.
§-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:/
„a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén [2006. december 1-jén az önkéntes tűzoltóság a Tüo.tv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján köztestületi tűzoltóságként működött] a Tüo. tv. 34. §-ának
(1) bekezdése alapján köztestületként működő önkéntes tűzoltóság működési területéről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2006. december 31-ig döntött;”
Indokolás a T/1145/379. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén nem ért egyet.

23/2. Jauernik István és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a T/1145/331. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 30. § (21) bekezdés módosítását javasolják:

-9„(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] 15,0
millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/12. (614. sz. jav. - 1.sz.mell.XI.fej.12.cím20.alc7.jcs), 82/24. (614. sz. jav.
- 1.sz.mell.XI.fej.12.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/614. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/351. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 26/1. pontja) a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) A Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés szerint vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára – a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett[, az önkormányzatok
és önkormányzati vállalkozások hitelintézetekkel szembeni kötelezettségei kivételével] – a központi költségvetés visszavonhatatlan viszontgaranciát vállal.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (577. sz. jav. - 39.§(2)), 25/3. (577. sz. jav. - 39.§(3)), 25/4. (577. sz.
jav. - 39.§új(10)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/577. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/2. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/351. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 26/1. pontja) a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
„(2) A[z (1)] (10) bekezdés szerinti önkormányzati vállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelyben az
önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön
vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/1. (577. sz. jav. - 39.§(1)), 25/3. (577. sz. jav. - 39.§(3)), 25/4. (577. sz.
jav. - 39.§új(10)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/577. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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25/3. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/351. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 26/1. pontja) a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
„(3) A Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövő szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb [15] 25 év lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/1. (577. sz. jav. - 39.§(1)), 25/2. (577. sz. jav. - 39.§(2)), 25/4. (577. sz.
jav. - 39.§új(10)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/577. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/4. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/351. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 26/1. pontja) a törvényjavaslat 39. § kiegészítését javasolják a következő új
(10) bekezdés felvételével:
„(10) A Hitelgarancia Zrt. saját kockázatára, költségvetési viszontgarancia nélkül készfizető kezességet vállalhat:
a) önkormányzat és önkormányzati vállalkozás hitelintézettel szembeni kötelezettségeiért;
b) önkormányzat és önkormányzati vállalkozás által kibocsátott kötvény visszafizetéséből eredő kötelezettségeiért;
c) európai uniós támogatások kedvezményezettjeinek a támogatási szerződés alapján keletkező visszafizetési kötelezettségeiért.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/1. (577. sz. jav. - 39.§(1)), 25/2. (577. sz. jav. - 39.§(2)), 25/3. (577. sz.
jav. - 39.§(3)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/577. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új (2) bekezdés felvételével:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a teljesítményértékelési, és -ösztönzési elvű juttatási rendszer forrásának
biztosítására a Miniszterelnöki Hivatal igazgatás és a minisztériumok igazgatása címeken jóváhagyott személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatain fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.”
Indokolás a T/1145/791. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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34/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 50. § (8) bekezdés módosítását javasolja:

„(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a oktatási és kulturális miniszter értesítése 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 Kulturális 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 a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása cím[ megfelelő alcímei]re átrendezze.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/2. (801. sz. jav. - 15.§(1)), 10/3. (801. sz. jav. - 15.§(1)d)), 10/5. (801. sz.
jav. - 15.§(1)f)), 200/3. (801. sz. jav. - 16.sz.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/801. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

35/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új (15) be-

kezdés felvételével:
„(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai közötti, a
3. sz. melléklet „16.2. Alapfokú művészetoktatás” cím alatti hozzájárulások előirányzatából 2007. szeptember 1jétől felszabaduló előirányzat terhére megemelje az 5. sz. melléklet 23. pontja alatti „Az alapfokú művészetoktatás
támogatása” jogcímű központosított előirányzat összegét.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/3. (802. sz. jav. - ), 179/2. (802. sz. jav. - ), 187/8. (802. sz. jav. - ),
191/2. (802. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/802. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

35/2. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolják a következő új
(15) bekezdés felvételével:
„(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 28. cím, 3. Energiaár-kompenzációs befizetés alcímen jóváhagyott bevételi előirányzat túlteljesítése esetén a
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím, 92. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez alcím előirányzatát a szociális és munkaügyi miniszter kezdeményezésére a szükséges mértékig felemelje.”
Indokolás a T/1145/569. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 12 -

36/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/28. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 37. és 38. pontjai) a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül a Hivatal 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, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 7. Nemzeti Hírközlési Hatóság
cím, 12. Magyar Energia Hivatal cím, 13. Magyar Szabadalmi Hivatal cím, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium
fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím előirányzatokra.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/2. (574. sz. jav. - ), 8/3. (574. sz. jav. - ), 36/2. (574. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/574. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36/2. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/28. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 37. és 38. pontjai) a törvényjavaslat 52. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezet 10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében
a szervezet elnöke, a 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 7. Nemzeti Hírközlési Hatóság cím esetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke, a 12. Magyar Energia Hivatal esetében a Hivatal elnöke, a
13. Magyar Szabadalmi Hivatal cím esetében a Hivatal elnöke, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke látja el.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/2. (574. sz. jav. - ), 8/3. (574. sz. jav. - ), 36/1. (574. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/574. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43/1. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/26. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 16. számú mellékletben foglalt decentralizált fejlesztési programok általános és program-specifikus támogatási feltételeit 2007. január 31-éig rendeletben szabályozza. Biztosítani kell,
hogy a decentralizált területfejlesztési programok (XI. fejezet, 12. cím, 4. jogcím-csoport) új döntéseinél a leghátrányosabb helyzetű kistérségek régiónkénti egy főre jutó támogatása legalább 20%-kal haladja meg a régió többi
kistérségének egy főre jutó támogatását.”

- 13 Indokolás a T/1145/441. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági
és informatikai bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

43/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 67. § kiegészítését javasolja a következő új (7) bekez-

dés felvételével:
„(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 1 000,0 millió forintot a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével
az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani. Az OTKA Bizottság elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok előszűrését - megállapodás alapján - az OTKA Bizottság végzi.”
Indokolás a T/1145/790. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

45/1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/235. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 72. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton
belül az 1-[19]18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-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/1145/521-1. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

47/1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/235. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 76. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
„(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton
belül az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím, a 3. Fogászati ellátás jogcím, 17. Laboratóriumi ellátás
jogcím, valamint a 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzata tartalmazza a vizitdíj, illetve napidíj [szociális rászorultság alapján történt csökkentéséből, valamint a ]megfizetése alól külön törvény alapján történt
mentesítésből származó bevétel kiesés kompenzálására szolgáló fedezetet.”
Indokolás a T/1145/521-2. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50/2. Simon Gábor képviselő - kapcsolódva a T/1145/193. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz.
ajánlás 50. pontja) a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolja a következő új c) pont felvételével:
/85. § Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben/

- 14 „c) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében a XV.
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25 cím, 6. alcím Energiagazdálkodási célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzaton a 2006. év december hó 20. napjáig benyújtott, 2007. év január havában teljesített kifizetéseken
felül keletkező 2006. évi maradványát a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím, 92. alcím
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez fejezeti kezelésű előirányzatra átrendezze legkésőbb 2006. január 31ig.”
Indokolás a T/1145/482. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50/3. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 86. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2007-re esedékes összegének [teljes, míg]megfizetését - a média tv. 80. § (3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség áprilistól decemberig terjedő időszakban esedékes [összegének]összege 60 %-ának kivételével [40 %ának kifizetését ]- átvállalja.”
Indokolás a T/1145/567. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Sport- és turisztikai bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

55/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 95. §
felvételével:
„95. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2007. évben 150 000 millió forint. Az Áht.
12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2007.
évi kifizetési keretnek a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2007. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.”
Indokolás a T/1145/576. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet

58/1. Demeter Ervin képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet
13. cím 1. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
13 Média közalapítványok támogatása

- 15 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása

[9 452,9]

4 232,9

/-5220,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/72. (651. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/651. számon.

58/2. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/173. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 44., 76. és 514. pontjai) 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]

9 438,2

/-14,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/3. (719. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/719. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58/3. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/173. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 44., 76. és 514. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 6. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
6 Országos Cigány Önkormányzat

[ 225,6]

240,3

/+14,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/2. (719. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/719. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet

58/4. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím új 9. alcím elhagyását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
[9 Pénzbeli szociális juttatások]

[ 135,0]

IX.

HELYI

/-135,0 kiad./

- 16 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7. (799. sz. jav. - ), 58/8.
(799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

58/5. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[16 331,7]

16 391,3

IX.

HELYI

/+59,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7. (799. sz. jav. - ), 58/8.
(799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

58/6. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
ad./

[33 713,0]

32 719,0

IX.

HELYI

/-994,0 ki-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/7. (799. sz. jav. - ), 58/8.
(799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

58/7. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
13 Hajléktalanok átmeneti intézményei
[1 376,6]

1 068,0

IX.

HELYI

/-308,6 kiad./

- 17 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/8.
(799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

58/8. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 14. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
14 Gyermekek napközbeni ellátása
[5 424,4]

6 052,4

IX.

HELYI

/+628,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

58/9. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 15. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
15 Közoktatási alap-hozzájárulások
[329 176,8]

327 352,8

IX.

HELYI

/-1824,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/1. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
[101 156,6]

101 344,6

IX.

HELYI

/+188,0 kiad./

- 18 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(799. sz. jav. - ),

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

61/2. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 17. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
17 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások
/-3218,3 kiad./

IX.

HELYI

[32 830,0] 29

611,7

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62/1. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím módosítását javasolja:

melléklet

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
[92 230,4]

98 723,8

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Központosított előirányzatok
[92 150,4]

92 230,4 kiad.

IX.

HELYI

/+6 493,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ), 179/13. (800. sz. jav. - ),
179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62/2.

A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím új 21. alcím elhagyását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok

IX.

HELYI

- 19 [21 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának
támogatása]
[2 500,0]

/-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ), 179/13. (800. sz. jav. - ),
179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62/3. Kósa Lajos, Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/12.
takkal.

10 850,0

(647. sz. jav. - ),

188/14.

/+40,0 kiad./
(647. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-

Indokolás a T/1145/647. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/4. Kósa Lajos, Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]

10 820,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/13. (646. sz. jav. - ), 190/1. (646. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/646. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/5. Halász János, dr. Pósán László és Kósa Lajos képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím módosítását javasolják:

- 20 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/14.
takkal.

10 830,0

(645. sz. jav. - ),

179/20.

/+20,0 kiad./
(645. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-

Indokolás a T/1145/645. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/6. Dr. Lukács Tamás és dr. Nyitrai Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/15.
takkal.

10 830,0

(680. sz. jav. - ),

188/13.

/+20,0 kiad./
(680. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-

Indokolás a T/1145/680. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/7. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/219. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]

11 010,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/16. (692. sz. jav. - ), 187/5. (692. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/692. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és
turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/8. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/219. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím módosítását javasolja:

- 21 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
[10 810,0]

10 910,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/17. (690. sz. jav. - ), 187/4. (690. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/690. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/9. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz[6 188,0]

6 810,4

IX.

HELYI

/+622,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799. sz. jav. - ), 62/11.
(799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ),
179/9. (799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62/10.

A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz [31 215,0]

31 224,5

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
[30 000,0]

31 215,0 kiad.

IX.

HELYI

/+9,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/11. (799.
sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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62/11. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása
[18 287,0]

19 300,0

IX.

HELYI

/+1013,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62/12. Kósa Lajos, Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
8 Vis maior tartalék

[ 360,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Vis maior tartalék
[ 240,0]

320,0

/-40,0 kiad./

360,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/3. (647. sz. jav. - ), 188/14. (647. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/647. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/13. Kósa Lajos, Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
8 Vis maior tartalék

[ 360,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Vis maior tartalék
[ 240,0]

350,0

/-10,0 kiad./

360,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/4. (646. sz. jav. - ), 190/1. (646. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/646. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/14. Halász János, dr. Pósán László és Kósa Lajos képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
8 Vis maior tartalék

[ 360,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Vis maior tartalék
[ 240,0]

340,0

/-20,0 kiad./

360,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/5. (645. sz. jav. - ), 179/20. (645. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/645. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/15. Dr. Lukács Tamás és dr. Nyitrai Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
8 Vis maior tartalék

[ 360,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Vis maior tartalék
[ 240,0]

340,0

/-20,0 kiad./

360,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/6. (680. sz. jav. - ), 188/13. (680. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/680. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/16. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/219. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
8 Vis maior tartalék

[ 360,0]

160,0

/-200,0 kiad./

- 24 Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Vis maior tartalék
[ 240,0]

360,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/7. (692. sz. jav. - ), 187/5. (692. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/692. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és
turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/17. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/219. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
8 Vis maior tartalék

[ 360,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Vis maior tartalék
[ 240,0]

260,0

/-100,0 kiad./

360,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/8. (690. sz. jav. - ), 187/4. (690. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/690. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

68/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 2. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
2 [Magyar Közigazgatási Intézet]
Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 85,5]

165,5

/+80,0 tám./

[ 153,4]
[ 46,9]
[ 20,1]

179,4
54,4
61,6

/+26,0 kiad./
/+7,5 kiad./
/+41,5 kiad./

[ 0,1]

5,1

/+5,0 kiad./
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(572. sz. jav. - ), 68/6. (572. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/572. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/2. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 3. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
3 [Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal]
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatal
[7 638,1]
1 Működési költségvetés
[18 460,0]
1 Személyi juttatások
[1 654,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 485,9]
3 Dologi kiadások
[23 030,2]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 784,3]
2 Felújítás
[ 143,4]

9 222,7
18 894,2
2 235,1
634,5
24 251,1

/+1584,6 tám./
/+434,2 bev./
/+580,8 kiad./
/+148,6 kiad./
/+1220,9 kiad./

837,6
158,6

/+53,3 kiad./
/+15,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (572. sz. jav. - ), 68/3. (572. sz. jav. - ), 68/4. (572. sz. jav. - ), 68/5.
(572. sz. jav. - ), 68/6. (572. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/572. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/3. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 5. cím elhagyását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
[5 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]

[ 218,0]

/-218,0 tám./

[ 123,6]
[ 36,2]
[ 49,7]

/-123,6 kiad./
/-36,2 kiad./
/-49,7 kiad./

[ 8,5]

/-8,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (572. sz. jav. - ), 68/2. (572. sz. jav. - ), 68/4. (572. sz. jav. - ), 68/5.
(572. sz. jav. - ), 68/6. (572. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/4. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 6. cím elhagyását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
[6 Távközlési Szolgálat]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[2 Felújítás]

[1 366,6]
[ 434,2]
[ 457,2]
[ 112,4]
[1 171,2]

/-1366,6 tám./
/-434,2 bev./
/-457,2 kiad./
/-112,4 kiad./
/-1171,2 kiad./

[ 44,8]
[ 15,2]

/-44,8 kiad./
/-15,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (572. sz. jav. - ), 68/2. (572. sz. jav. - ), 68/3. (572. sz. jav. - ), 68/5.
(572. sz. jav. - ), 68/6. (572. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/572. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/5. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím elhagyását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
[7 Kormányzati Személyügyi Központ]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]

[ 80,0]

/-80,0 tám./

[ 26,0]
[ 7,5]
[ 41,5]

/-26,0 kiad./
/-7,5 kiad./
/-41,5 kiad./

[ 5,0]

/-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (572. sz. jav. - ), 68/2. (572. sz. jav. - ), 68/3. (572. sz. jav. - ), 68/4.
(572. sz. jav. - ), 68/6. (572. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/572. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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68/6. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 8. cím módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
8 ECOSTAT [Gazdaságelemző és Informatikai Intézet]
Kormányzati Gazdaság-és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

216,4 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (572. sz. jav. - ), 68/2. (572. sz. jav. - ), 68/3. (572. sz. jav. - ), 68/4.
(572. sz. jav. - ), 68/5. (572. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/572. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG
fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 365,0]

465,0

/+100,0 tám./

[ 185,0]

285,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/4. (789. sz. jav. - ), 76/2. (789. sz. jav. - ), 76/3. (789. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/789. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

69/1. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/178. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 115. és 298. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 2.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 770,0]

2 470,0

/-300,0 tám./

[2 744,0]

2 444,0

/-300,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
[3 000,0]
3 Dologi kiadások
[2 974,0]

2 770,0 tám.
2 744,0 kiad.

- 28 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/2. (460. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/460. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69/2. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Schmidt Ferenc, dr. Semjén Zsolt,
Szászfalvi László és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/1145/178. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 115. és 298. pontjai)
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
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 770,0]

2 620,0

/-150,0 tám./

[2 744,0]

2 594,0

/-150,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
[3 000,0]
3 Dologi kiadások
[2 974,0]

2 770,0 tám.
2 744,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/3. (464. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/464. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69/3. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 2.
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 770,0]

2 740,0

/-30,0 tám./

[2 744,0]

2 714,0

/-30,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
[3 000,0]
3 Dologi kiadások
[2 974,0]

2 770,0 tám.
2 744,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73/1. (590. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/590. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
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69/4. A Költségvetési

bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG
fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 770,0]

1 800,0

/-970,0 tám./

[2 744,0]

1 774,0

/-970,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
[3 000,0]
3 Dologi kiadások
[2 974,0]

2 770,0 tám.
2 744,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/7. (789. sz. jav. - ), 76/2. (789. sz. jav. - ), 76/3. (789. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/789. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 3.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 50,0]

75,0

/+25,0 tám./

[ 50,0]

75,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/1. (591. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/591. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/2. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/178. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 115. és 298. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 3.
alcím új 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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támogatása
[ 350,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 349,7]

650,0

/+300,0 tám./

649,7

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/1. (460. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/460. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/3. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Schmidt Ferenc, dr. Semjén Zsolt,
Szászfalvi László és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/1145/178. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 115. és 298. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X.
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 3. alcím új 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
támogatása
[ 350,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 349,7]

500,0

/+150,0 tám./

499,7

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/2. (464. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/464. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

73/1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 118. és 260. 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
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69/3. (590. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/590. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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76/1. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 9. cím 6.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék

[ 300,0]
[ 300,0]

275,0
275,0

/-25,0 kiad./
/-25,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (591. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/591. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG
fejezet 9. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék

[ 300,0]
[ 300,0]

400,0
400,0

/+100,0 kiad./
/+100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/7. (789. sz. jav. - ), 69/4. (789. sz. jav. - ), 76/3. (789. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/789. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/3. A Költségvetési

bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG
fejezet 9. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

[2 550,3]
[2 550,3]

3 320,3
3 320,3

/+770,0 kiad./
/+770,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/7. (789. sz. jav. - ), 69/4. (789. sz. jav. - ), 76/2. (789. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/789. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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76/4. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 444,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 503,3

/-1,4 tám./
/-1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/7. (387. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/387. 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.

76/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/7. (388. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/388. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/6. (389. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/389. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/7. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/124. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 296,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 354,7

/-150,0 tám./
/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/1. (390. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/390. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/8. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/7. (466. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/466. 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.

76/9. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/8. (467. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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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.

76/10.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 426,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 484,7

/-20,0 tám./
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/10. (470. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/470. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/11.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/8. (472. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/472. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/12.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[5 446,3]

5 246,3

/-200,0 tám./

[1 504,7]

1 304,7

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/9. (473. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/473. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/13.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/2. (475. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/475. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/14. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 046,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 101,5]
- 298,5

/-400,0 tám./
/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/4. (539. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/539. 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.
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76/15. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 346,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 404,7

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/3. (551. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/551. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/16. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 046,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 104,7

/-400,0 tám./
/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/4. (554. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/554. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/17. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 441,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 499,7

/-5,0 tám./
/-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/3. (561. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/561. 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.
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76/18. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/3. (619. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/619. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/19. Kósa Lajos, dr. Pósán László és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/318. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1.,
114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3., 180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2.,
241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2., 443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1.,
473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 366,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 424,7

/-80,0 tám./
/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/36. (649. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/649. 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.

76/20. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/318. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1., 114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3.,
180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2., 241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2.,
443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1., 473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

- 38 1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[2 863,9]
[ 810,3]

2 869,9
812,3

/+6,0 kiad./
/+2,0 kiad./

[ 186,4]

178,4

/-8,0 kiad./

Indokolás a T/1145/613. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
ülésén egyetért, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

76/21. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 398,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 456,7

/-48,0 tám./
/-48,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/8. (656. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/656. 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.

76/22. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/202. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 158. és 270. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 436,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 494,7

/-10,0 tám./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/5. (652. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/652. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/23. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
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1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 416,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 474,7

/-30,0 tám./
/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/9. (665. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/665. 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.

76/24. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását
javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
4 646,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
704,7

/-800,0 tám./
/-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/12. (759. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/759. 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.

76/25. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 346,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 404,7

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/10. (666. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/666. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/26. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/11. (667. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/667. 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.

76/27. Dr. Szakács Imre, Balogh József, dr. Medgyasszay László, dr. Tóth Tiborné, Szijjártó Péter,
dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Molnár Csaba képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását
javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 426,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 484,7

/-20,0 tám./
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/1. (760. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/760. 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.

76/28. Dr. Szakács Imre, Balogh József, dr. Medgyasszay László, dr. Tóth Tiborné, Szijjártó Péter,
dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Molnár Csaba képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 mel-
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javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 216,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 274,7

/-230,0 tám./
/-230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/3. (761. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/761. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/29. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium
igazgatása
[5 446,3]
5 246,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/3. (669. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/669. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/30. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[5 446,3]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

5 246,3

/-200,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/4. (744. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/744. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
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76/31. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[5 446,3]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

5 246,3

/-200,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/12. (670. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/670. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/32. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 139. és 145. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[5 446,3]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

5 246,3

/-200,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/5. (717. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/717. 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.

76/33. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/148. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 397. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[5 446,3]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 354,7

5 296,3

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/3. (766. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/766. számon.

/-150,0
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- 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.

76/34. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[5 446,3]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 304,7

5 246,3

/-200,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/5. (767. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/767. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/35. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
[5 446,3]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 504,7]
1 324,7

5 266,3

/-180,0

/-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/4. (773. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/773. 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.

76/36. Kósa Lajos, dr. Pósán László és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/318. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1.,
114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3., 180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2.,
241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2., 443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1.,
473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím
felvételével:
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1 Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása
1 Debrecen külterületi közvilágítási programjának folytatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/19. (649. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/649. 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.

77/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 2. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés
2 Tarhos-Önkormányzat intézményeinek akadálymentesítése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

12,0
12,0

/+12,0

/+12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/10. (552. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/552. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés
3 Köröstarcsa-Önkormányzat intézményeinek akadálymentesítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

6,0
6,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/9. (550. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

/+6,0 tám./

/+6,0 kiad./
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/3. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 4. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés
4 Bak község árok helyreállítási programja
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

5,0

/+5,0 tám./

5,0

/+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/17. (561. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/561. 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.

77/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 5. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés
5 Békés városi fürdő építése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/14. (539. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/539. 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.
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77/5. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/202. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 158. és 270. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
2 Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat
3 Szalkszentmártoni játszótér megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/22. (652. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/652. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78/1.

Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/124. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakás- és építésügy
3 Szarvas szociális bérlakás
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/7. (390. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/390. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 4. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakás- és építésügy
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2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/13. (475. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/475. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 7. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakás- és építésügy
7 Mezőberény-bérlakásépítési támogatás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/15. (551. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/551. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 4. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
4 A Fekete-Körös Holtág Szanazugtól Békés-Dánfokig tartó szakaszának rehabilitációjának megkezdése
400,0
/+400,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
400,0
/+400,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/16. (554. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78/5. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 139. és 145. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
6 Balassagyarmat belvárosának fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/32. (717. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/717. 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.

79/1. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
2 Duna-menti integrált fejlesztési térség
[ 234,0]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 100,0]

434,0

/+200,0 tám./

300,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/17. (741. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/741. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.
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79/2. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/161. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 412. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)[ 20,0] 220,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 10,0]
210,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/18. (727. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/727. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79/3. Dr. Szakács Imre, Balogh József, dr. Medgyasszay László, dr. Tóth Tiborné, Szijjártó Péter,
dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Molnár Csaba képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
7 Szigetköz és a térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex
területfejlesztése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

230,0

/+230,0 tám./

20,0
7,0
53,0

/+20,0 kiad./
/+7,0 kiad./
/+53,0 kiad./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/28. (761. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/761. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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79/4. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
7 Tisza-menti integrált fejlesztési térség
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/30. (744. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/744. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79/5. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 83. és 154. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
7 Tisza-menti integrált fejlesztési térség létrehozása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/34. (767. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/767. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79/6. Dr. Mester László képviselő - kapcsolódva a T/1145/50. számú módosító javaslathoz (T/1145/380.
sz. ajánlás 77. és 79. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
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[12 277,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 822,0]

12 267,3

/-10,0 tám./

1 812,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/1. (489. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/489. 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.

79/7. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 2. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
4 Decentralizált területfejlesztési programok
2 Örménykút közvilágítás kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1,4

/+1,4 tám./

1,4

/+1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/4. (387. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/387. 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.

79/8. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
5 Ladánybene Község Önkormányzata intézményeinek fejlesztése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

48,0
48,0

/+48,0

/+48,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/21. (656. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/656. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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79/9. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
5 Kerekegyháza külterületi utak építésének támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/23. (665. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/665. 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.

79/10. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
5 Lajosmizse közintézményei felújításának támogatása 100,0
/+100,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/25. (666. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/666. 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.

79/11. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
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tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

200,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/26. (667. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/667. 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.

79/12. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
5 Szabadszállás szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep építésének támogatása 200,0
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0
/+200,0 kiad./

/+200,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/31. (670. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/670. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

81/1. Dr. Mester László képviselő - kapcsolódva a T/1145/50. számú módosító javaslathoz (T/1145/380.
sz. ajánlás 77. és 79. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai[ 20,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 20,0]

30,0

/+10,0 tám./

30,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/6. (489. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/489. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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82/1. Dr. Szakács Imre, Balogh József, dr. Medgyasszay László, dr. Tóth Tiborné, Szijjártó Péter,
dr. Lanczendorfer Erzsébet és dr. Molnár Csaba képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
5 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/27. (760. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/760. 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.

82/2. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/318. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1., 114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3.,
180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2., 241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2.,
443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1., 473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
12. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

160,0

/+160,0 tám./

160,0

/+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/1. (611. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/611. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
ülésén egyetért, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.
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82/3. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
2 Falu és tanyagondnoki hálózat fejlesztése
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/29. (669. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/669. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/4. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
2 Budapest XII. kerület Lejtő utcai Sportlétesítmény (I. ütem)
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

180,0

/+180,0 tám./

180,0

/+180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/35. (773. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/773. 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.

82/5. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2.
jogcím-csoport felvételével:
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12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
2 Koltai Jenő Sportközpont
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

120,0

/+120,0 tám./

120,0

/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/21. (769. sz. jav. - ), 94/5. (769. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/769. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/6. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
2 Normafa Téli Sportközpont (I. ütem)
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/19. (770. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/770. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/7. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
3 Szilvásvárad idegenforgalmi vonzerejének növelése, első ütem

200,0

/+200,0 tám./
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4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/8. (466. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/466. 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.

82/8. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5.
jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Beruházások
5 Tiszanána-Dinnyéshát strand-kikötő és üdülő fejlesztése,
első ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/9. (467. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/467. 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.

82/9. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
4 IDEA program támogatása
[ 15,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 15,0]

9,0

/-6,0 tám./

9,0

/-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/2. (550. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/550. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
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82/10. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
4 IDEA program támogatása
[ 15,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 15,0]

3,0

/-12,0 tám./

3,0

/-12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/1. (552. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/552. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/11.

Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 4. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
4 IDEA program támogatása
[ 15,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 15,0]

5,0

/-10,0 tám./

5,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84/1. (636. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/636. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/12. Jauernik István és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a T/1145/331. számon benyújtott módosító javaslatukhoz ()
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
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tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 209,0]
199,0

200,0

/-10,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/2. (614. sz. jav. - ), 82/24. (614. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/614. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

82/13. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/55. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 164. és 165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
208,2

[ 408,2] 208,2 //-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/1. (494. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/494. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

82/14. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/55. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 164. és 165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak
nyújtott támogatás
[ 408,2]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]

328,2

/-80,0 tám./

328,2

/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/2. (493. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/493. számon.
A módosító javaslatot:

- 60 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

82/15. Becsó Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/160. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 420. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
180,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
228,2

[ 408,2] 228,2 //-180,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Indokolás a T/1145/752. számon.

82/16. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
208,2

[ 408,2] 208,2 //-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/4. (685. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/685. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

82/17. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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.,
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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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
208,2

[ 408,2] 208,2 //-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/1. (741. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/741. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

82/18. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/161. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 412. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
208,2

[ 408,2] 208,2 //-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/2. (727. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/727. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/19. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
208,2

[ 408,2] 208,2 //-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/6. (770. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/770. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/20.

Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
50,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]
358,2

[ 408,2] 358,2 //-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94/11. (736. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/736. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/21. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú
Társaságnak nyújtott támogatás
[ 408,2]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 408,2]

238,2

/-170,0 tám./

238,2

/-170,0 kiad./

- 63 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/5. (769. sz. jav. - ), 94/5. (769. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/769. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/22.

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 [Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás] Palota Kulturális
Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
408,2
Indokolás a T/1145/787. számon.
A módosító javaslatot:
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/23. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 20. alcím 95. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Ágazati célfeladatok
95 [Önkormányzatok Háza] Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/18. (793. sz. jav. - ), 147/20. (793. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/793. számon.
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

82/24. Jauernik István és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a T/1145/331. számon benyújtott módosító javaslatukhoz ()
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 22. alcím módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 383,3]
1 393,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 383,3]
1 393,3
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

- 64 22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 343,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[1 343,3]

1 383,3 tám.
1 383,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/2. (614. sz. jav. - ), 82/12. (614. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/614. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

82/25. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/318. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1., 114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3.,
180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2., 241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2.,
443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1., 473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
12. cím 25. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Választások lebonyolítása
[1 Időközi választások lebonyolítása]
[ 45,0]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 45,0]

/-45,0 tám./
/-45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/26. (612. sz. jav. - ), 82/27. (612. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/612. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

82/26. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/318. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1., 114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3.,
180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2., 241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2.,
443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1., 473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
12. cím 25. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Választások lebonyolítása
[2 Kisebbségi választások lebonyolítása]
[ 350,0]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 350,0]

/-350,0 tám./
/-350,0 kiad./
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Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Kisebbségi választások lebonyolítása
[ 500,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 500,0]

350,0 tám.
350,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/25. (612. sz. jav. - ), 82/27. (612. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/612. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

82/27. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/318. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1., 114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3.,
180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2., 241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2.,
443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1., 473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
12. cím 25. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Választások lebonyolítása
3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

395,0

/+395,0 tám./

395,0

/+395,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/25. (612. sz. jav. - ), 82/26. (612. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/612. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

84/1. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

- 66 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása
1 Játszóterek felújítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/11. (636. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/636. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88/1. Dr. Baráth Etele, Mesterházy Attila, dr. Bakonyi Tibor és Páva Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/1145/347. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 92. és 96. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
[1 135,3]
1 285,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 215,5]
365,5

/+150,0 tám./
/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/1. (456. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/456. 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.

93/1. Dr. Baráth Etele, Mesterházy Attila, dr. Bakonyi Tibor és Páva Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/1145/347. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 92. és 96. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj
[ 532,7]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 532,7]

561,0

/+28,3 tám./

561,0

/+28,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/2. (457. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/457. számon.
A módosító javaslatot:

- 67 - 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.

93/2. A Sport- és turisztikai bizottság - kapcsolódva a T/1145/611. számú módosító javaslathoz (az
ajánlás 82/2. és 101/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
23 Szabadidősport támogatása
[ 145,9]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,9]

345,9

/+200,0 tám./

335,9

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/2. (786. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/786. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

94/1. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/55. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 164. és 165. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolja a következő új
24. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
24 Enesei sportcsarnok építésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/13. (494. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/494. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

94/2. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/55. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 164. és 165. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 26. alcím kiegészítését javasolja a következő új
25. jogcím-csoport felvételével:
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12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
26 Sporttevékenység támogatása
25 Lébényi sportcsarnok lelátó bővítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/14. (493. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/493. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

94/3. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/148. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 397. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
1 Szolnoki sportcsarnok, stadion felújítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/33. (766. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/766. 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.

94/4. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 2. jogcímcsoport kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
11 Hajdúnánási sporttelep és szabadidőközpont rekonstrukciója

200,0

/+200,0 tám./

- 69 1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/16. (685. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/685. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

94/5. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sportlétesítmények üzemeltetése
[ 38,9]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 37,9]

88,9

/+50,0 tám./

87,9

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/5. (769. sz. jav. - ), 82/21. (769. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/769. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program
2 Kondoros tanuszoda
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

- 70 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/6. (389. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/389. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94/7. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program
3 Békésszentandrás sportcentrum, camping, strand építés elkezdése
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/5. (388. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/388. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94/8. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program
5 Gyöngyösi városi strand építés elkezdése
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/11. (472. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/472. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
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94/9. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program
5 Sportcsarnok építés elkezdése Hatvanban
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/12. (473. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/473. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94/10. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/124. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 139. és 145. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program
6 Heves város strand befedése, téliesítése
20,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
20,0

/+20,0 tám./
/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/10. (470. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/470. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94/11. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
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12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Budakalászi tornaterem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/20. (736. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/736. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94/12. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 27. alcím
kiegészítését javasolják a következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
24 Győri Marcalvárosi Uszoda megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

800,0

/+800,0 tám./

800,0

/+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/24. (759. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/759. 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.

97/1. Dr. Baráth Etele, Mesterházy Attila, dr. Bakonyi Tibor és Páva Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/1145/347. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 92. és 96. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[9 539,6]
9 389,6
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[9 539,6]
9 389,6

/-150,0 kiad./
/-150,0 tám./
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Indokolás a T/1145/456. 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.

97/2. Dr. Baráth Etele, Mesterházy Attila, dr. Bakonyi Tibor és Páva Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/1145/347. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 92. és 96. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 31. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[9 539,6]
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[9 539,6]

9 539,6 tám.
9 539,6 tám.
9 511,3
9 511,3

/-28,3 kiad./
/-28,3 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93/1. (457. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/457. 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.

101/1. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/318. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 44/2., 66/2., 67/1., 86/14., 86/16., 86/17., 100/2., 105/1., 114/16., 132/2., 133/1., 146/3., 161/1., 161/3.,
180/6., 184/3., 188/1., 199/2., 223/1., 225/2., 228/2., 230/2., 241/2., 241/3., 242/1., 394/1., 420/1., 425/1., 430/2.,
443/1., 451/1., 452/1., 456/1., 457/1., 458/1., 460/1., 461/1., 468/1., 473/2., 475/2. és 486/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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]
[ 667,1]

667,1 tám.
667,1 tám.
507,1
507,1

/-160,0 kiad./
/-160,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/2. (611. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/611. számon.
A módosító javaslatot:
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- nem támogatja: az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
ülésén egyetért, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

101/2. A Sport- és turisztikai bizottság - kapcsolódva a T/1145/611. számú módosító javaslathoz (az
ajánlás 82/2. és 101/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet 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]
[ 667,1]

667,1 tám.
667,1 tám.
467,1
467,1

/-200,0 kiad./
/-200,0 tám./

667,1 kiad.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93/2. (786. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indoko-

lás a T/1145/786. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

101/3. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 13. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
13 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)
3 Ormánságot felzárkóztató célelőirányzat
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/18. (619. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/619. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 75 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

103/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/71. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 124. és 172. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 876,7]
10 711,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 500,0]
2 335,0

/-165,0 tám./
/-165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/2. (443. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/443. 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.

103/2.

Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 104. és 116. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 876,7]
10 676,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 500,0]
2 300,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/4. (444. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/444. 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.

103/3. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/167. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 104. és 116. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
[10 876,7]
10 711,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 500,0]
2 335,0

/-165,0 tám./
/-165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/3. (617. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/617. számon.
A módosító javaslatot:
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/4. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/167. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 104. és 116. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 27. jogcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
27 Hernád völgyi gazdák kártérítése első ütem
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/2. (444. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/444. 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.

103/5. Kispál Ferenc, Örvendi László József és dr. Vitányi István képviselők - kapcsolódva a
T/1145/167. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 104. és 116. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 27. jogcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
27 Hajdú-Bét károsultjainak kártérítése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/1. (421. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/421. 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.

104/1. Kispál Ferenc, Örvendi László József és dr. Vitányi István képviselők - kapcsolódva a
T/1145/167. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 104. és 116. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 902,7]
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 800,0]
400,0
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok
[2 922,7]

2 502,7

/-400,0

/-400,0 kiad./
2 902,7 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/5. (421. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/421. 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.

104/2. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/168. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 902,7]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 883,1]
731,1

2 750,7

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok
3 Dologi kiadások
[ 903,1]

2 902,7 tám.

[2 922,7]
883,1 kiad.

/-152,0

/-152,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (642. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/642. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104/3. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1145/59. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 170. és 171. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

- 78 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok [2 902,7]
tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 883,1]
683,1

2 702,7

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok
3 Dologi kiadások
[ 903,1]

2 902,7 tám.

[2 922,7]
883,1 kiad.

/-200,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/4. (743. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/743. 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.

105/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/71. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 124. és 172. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]

300,0

/+165,0 tám./

300,0

/+165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/1. (415. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/415. 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.

105/2. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/71. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 124. és 172. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]

300,0

/+165,0 tám./

300,0

/+165,0 kiad./

- 79 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/1. (443. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/443. 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.

105/3. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/167. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 104. és 116. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
[ 135,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0]

300,0

/+165,0 tám./

300,0

/+165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/3. (617. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/617. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105/4. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1145/59. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 170. és 171. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés
200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 500,0]
1 700,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/3. (743. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/743. 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.

- 80 -

106/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/71. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 124. és 172. 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]
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 491,6]
326,6

19,6

/-165,0

/-165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/1. (415. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/415. 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.

106/2.

Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/168. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását
javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
1 Központosított bevételből működő támogatások
1 Erdészeti feladatok
[3 290,0]
5 290,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 289,0]
5 289,0

/+2000,0 tám./
/+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/2. (641. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/641. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/1. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/168. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja
a következő új 11. jogcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

- 81 5 Nemzeti támogatások
1 Központosított bevételből működő támogatások
11 Nemzeti Erdőprogram
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

152,0

/+152,0 tám./

152,0

/+152,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 104/2. (642. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/642. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109/1.

Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/168. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) 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]
97 672,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [98 532,7]
97 532,7

/-1000,0 tám./
/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/1. (640. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/640. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109/2. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/168. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) 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]
96 672,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [98 532,7]
96 532,7

/-2000,0 tám./
/-2000,0 kiad./

- 82 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/2. (641. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/641. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111/1. Dr. Ángyán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/168. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 110. és 113. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását
javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
2 Költségvetésből működő támogatások
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás
[ 600,0]
1 600,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 600,0]
1 600,0

/+1000,0 tám./
/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/1. (640. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/640. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

123/1.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 305,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 104,2]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 325,4]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Dologi kiadások
[2 124,2]

6 275,4

/-30,0 tám./

2 074,2

/-30,0 kiad./

6 305,4 tám.
2 104,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/11. (384. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

- 83 Indokolás a T/1145/384. 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.

123/2.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 305,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 104,2]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 325,4]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Dologi kiadások
[2 124,2]

6 275,4

/-30,0 tám./

2 074,2

/-30,0 kiad./

6 305,4 tám.
2 104,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/8. (385. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/385. 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.

123/3. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 305,4]
1 Működési költségvetés
[1 172,0]
1 Személyi juttatások
[4 064,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 262,0]
3 Dologi kiadások
[2 104,2]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 325,4]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Dologi kiadások
[2 124,2]

6 154,0
1 168,6
4 024,4
1 250,1
2 001,0
6 305,4 tám.
2 104,2 kiad.

/-151,4 tám./
/-3,4 bev./
/-39,7 kiad./
/-11,9 kiad./
/-103,2 kiad./
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123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/4. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 305,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 104,2]

6 295,4

/-10,0 tám./

2 094,2

/-10,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 325,4]
3 Dologi kiadások
[2 124,2]

6 305,4 tám.
2 104,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/13. (653. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/653. 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.

123/5. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/230. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 305,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 104,2]

6 202,4

/-103,0 tám./

2 001,2

/-103,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[6 325,4]
3 Dologi kiadások
[2 124,2]

6 305,4 tám.
2 104,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/47. (764. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/764. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/6. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
2 GKM Gazdasági igazgatóság
[1 526,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 256,3]

1 486,9

/-40,0 tám./

1 216,3

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/28. (370. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/370. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/7. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
2 GKM Gazdasági igazgatóság
[1 526,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 256,3]

1 625,5

/+98,6 tám./

1 354,9

/+98,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/8. (481. sz. jav. - ),
123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/8. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
2 Felújítás

[2 599,0]
[1 153,6]
[ 361,2]
[1 860,9]
[ 1,9]

5 348,5
2 086,8
646,9
3 087,2
246,1

/+2749,5 bev./
/+933,2 kiad./
/+285,7 kiad./
/+1226,3 kiad./
/+244,2 kiad./

47,1
13,0

/+47,1 kiad./
/+13,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/9. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím 1. alcím elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
[1 Országos Mérésügyi Hivatal]
[1 Működési költségvetés]
[2 749,5]
[1 Személyi juttatások]
[ 933,2]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 285,7]
[3 Dologi kiadások]
[1 226,3]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 244,2]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 47,1]
[2 Felújítás]
[ 13,0]

/-2749,5 bev./
/-933,2 kiad./
/-285,7 kiad./
/-1226,3 kiad./
/-244,2 kiad./
/-47,1 kiad./
/-13,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/10. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
[11 Magyar Bányászati Hivatal]
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[1 328,3]
[1 Személyi juttatások]
[ 626,8]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 185,5]
[3 Dologi kiadások]
[ 407,8]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 103,5]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 4,2]
[3 Kölcsönök]
[ 2,0]
[ 1,5]

/-1 328,3 bev./
/-626,8 kiad./
/-185,5 kiad./
/-407,8 kiad./
/-103,5 kiad./
/-4,2 kiad./
/-2,0 kiad./
/-1,5 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/11. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
11 Magyar Bányászati Hivatal
[1 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások]

[ 36,9]
[ 20,1]
[ 30,0]
[ 8,6]
[ 14,5]
[ 3,9]

/-36,9 tám./
/-20,1 bev./
/-30,0 kiad./
/-8,6 kiad./
/-14,5 kiad./
/-3,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/12. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
11 Magyar Bányászati Hivatal
[2 Magyar Geológiai Szolgálat]
[ 863,5]

/-863,5 tám./
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[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]
[3 Kölcsönök]

[ 902,4]
[ 898,8]
[ 289,4]
[ 577,7]
[ 2,6]
[ 2,6]

/-902,4 bev./
/-898,8 kiad./
/-289,4 kiad./
/-577,7 kiad./
/-2,6 kiad./
/-2,6 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/13. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet kiegészítését javasolja a következő új 11. cím
felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
11 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
3 Kölcsönök

900,4
2 250,8
1 555,6
483,5
1 000,0
107,4

4,1

4,2
4,6
/+4,1 bev./

/+900,4 tám./
/+2250,8 bev./
/+1555,6 kiad./
/+483,5 kiad./
/+1000,0 kiad./
/+107,4 kiad./
/+4,2 kiad./
/+4,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/14. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/14. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
[16 Közlekedési Felügyeletek]
[1 Működési költségvetés]
[24 873,1]

/-24 873,1 bev./
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[7 635,5]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[2 354,7]
[3 Dologi kiadások]
[12 591,9]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 598,9]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 646,6]
[2 Felújítás]
[ 45,9]
[3 Kölcsönök]
[ 34,3]
[3 Kölcsönök]
[ 18,5]

/-7 635,5 kiad./
/-2 354,7 kiad./
/-12 591,9 kiad./
/-1 598,9 kiad./
/-646,6 kiad./
/-45,9 kiad./
/-34,3 kiad./
/-18,5 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481.
sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/15. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 1. alcím elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
16 Közlekedési Felügyeletek
[1 Polgári Légiközlekedési Hatóság]
[1 Működési költségvetés]
[ 612,0]
[1 Személyi juttatások]
[ 325,8]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 99,9]
[3 Dologi kiadások]
[ 184,5]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 1,8]

/-612,0 bev./
/-325,8 kiad./
/-99,9 kiad./
/-184,5 kiad./
/-1,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481.
sz. jav. - ), 123/14. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/16. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet kiegészítését javasolja a következő új 16. cím
felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
16 Nemzeti Közlekedési Hatóság
1 Működési költségvetés

25 485,1

/+25 485,1 bev./

- 90 1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
2 Felújítás
3 Kölcsönök

7 961,3
2 454,6
12 776,4
1 600,7
16,2
646,6
45,9
34,3
18,5

/+7 961,3 kiad./
/+2 454,6 kiad./
/+12 776,4 kiad./
/+1 600,7 kiad./
/+16,2 bev./
/+646,6 kiad./
/+45,9 kiad./
/+34,3 kiad./
/+18,5 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481.
sz. jav. - ), 123/14. (481. sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/17. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/17. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/127. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 5., 193. és320. és192/3. és192/4. és 225/3. pontjai)a T/1145/350. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 5. és193., 320., 192/3., 192/4. és 225/3. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet kiegészítését javasolja a következő új 19. cím
felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
19 MÁV Közegészségügyi Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

52,8
3,4
39,7
11,9
4,6

/+52,8 tám./
/+3,4 bev./
/+39,7 kiad./
/+11,9 kiad./
/+4,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8/1. (481. sz. jav. - ), 123/3. (481. sz. jav. - ), 123/7. (481. sz. jav. - ),
123/8. (481. sz. jav. - ), 123/9. (481. sz. jav. - ), 123/10. (481. sz. jav. - ), 123/11. (481. sz. jav. - ), 123/12. (481. sz. jav. - ), 123/13. (481.
sz. jav. - ), 123/14. (481. sz. jav. - ), 123/15. (481. sz. jav. - ), 123/16. (481. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/481. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

123/18. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
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/+500,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
500,0

500,0
/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/84. (511. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/511. 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.

123/19. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Hajdúböszörmény elkerülő út építésének I. szakasza
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/22. (686. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/686. 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.

123/20. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Hajdúböszörmény-Hajdúdorog 3502. számú közút I. szakasza
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/29. (704. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/704. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/21. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Hajdúnánás-Hajdúdorog 3502. számú közút I. szakasza
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/28. (705. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/705. 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.

123/22. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése
1 Kardos, intézmények akadálymentesítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

15,0

/+15,0 tám./

15,0

/+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/69. (393. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/393. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/23. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
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25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése
2 Kondoros, Kardos intézmények akadálymentesítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/70. (394. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/394. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/24. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 8 számú főútvonal Körmend elkerülő szakasz tervezésére
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/153. (565. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/565. 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.

123/25. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Nyírmártonfalva-Hajdúsámson összekötő út megépítésének megkezdése200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/498, 500, 506. 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.

123/26. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 471. számú főútvonal Nyíradony belterületi szakaszának rekonstrukciója, az Árpád-Széchenyi-Vörösmarty
úti csomópont megépítésének megkezdése
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/144. (499. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/499, 502. 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.

123/27. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 471. számú főútvonal Hajdúsámson belterületi szakaszának rekonstrukciója, a nyugati elkerülő szakasz építésének megkezdése
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
- 200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/145. (501. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/501. 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.
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123/28. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Körmend- Zalalövő vasútvonal fejlesztésének hatástanulmány terv
elkészítésére
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/91. (562. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/562. 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.

123/29.

Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának elkészítési terve
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/93. (624. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/624. 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.

123/30.

Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Egyházasharaszti-Siklós összekötő út építése

200,0

/+200,0 tám./
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4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/94. (623. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/623. 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.

123/31. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Villányi elkerülő út fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/97. (621. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/621. 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.

123/32. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 6-os főút Szigetvárt elkerülő szakasza továbbépítésének tervezése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/110. (678. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/678. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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123/33. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 M7-es autópálya zajvédőfal építésének befejezése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/132. (783. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/783. 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.

123/34. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
11 Tárnoki autópálya le- és felhajtó szakaszának megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/27. (782. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/782. 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.

123/35. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Mezőberény-Békéscsaba összekötő út rehabilitációja
2 Felhalmozási költségvetés

200,0

/+200,0 tám./
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200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/146. (541. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/541. 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.

123/36. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Mezőberény Nyugati elkerülő építésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/147. (542. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/542. 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.

123/37. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Mezőberény-Szarvas összekötő út rehabilitációjának megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/148. (543. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/543. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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123/38. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Békés - 44-es főút közötti út felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/149. (538. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/538. 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.

123/39. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Csárdaszállás-Falutelepi szilárdburkolatú út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/150. (537. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/537. 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.

123/40. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Kamut-4644 út rehabilitációjának megkezdése

200,0

/+200,0 tám./
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3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/151. (548. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/548. 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.

123/41. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Köröstarcsa-belterületi úthálózat fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/152. (549. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/549. 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.

123/42. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Debrecen új buszpályaudvar létesítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/17. (644. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/644. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/43. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Zsámbéki elkerülő út tervezése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/26. (781. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/781. 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.

123/44. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Töki főút balesetmentesítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/62. (784. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/784. 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.

123/45. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
20 Nagyiván-Kócsújfalu közötti útfelújítás

800,0

/+800,0 tám./
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4 Kormányzati beruházás

800,0

/+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/99. (597. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/597. 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.

123/46. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 86-os számú főútvonal 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá alakítása, elkerülő út építése I. ütem
180,0
/+180,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
180,0
/+180,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/83. (496. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/496. 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.

123/47. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/230. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
28 Az új Szolnoki híd megépítésének előkészületi munkálatai
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

103,0

/+103,0 tám./

103,0

/+103,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/5. (764. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/764. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/48. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
29 Nagylók-Sárszentágota összekötő út megépítésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/86. (513. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/513. 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.

123/49. Dr. Navracsics Tibor, Bernáth Ildikó és dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselők - kapcsolódva a T/1145/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 29. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
29 A 8-as számú főút és a 72-es út kereszteződésének körforgalmasítása 140,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
140,0

/+140,0 tám./
/+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/88. (522. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/522. 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.

123/50. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/201. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 45. és 254. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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29 Szigetmonostor Szentendre közötti Kisduna-híd építésének előkészítése150,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
150,0

/+150,0 tám./
/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/130. (730. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/730. 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.

123/51. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
30 Szadhídvég-Nagyberény útburkolat cseréjének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/85. (512. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/512. 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.

123/52. Dr. Navracsics Tibor, Bernáth Ildikó és dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselők - kapcsolódva a T/1145/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25.
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 30. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
30 Hajmáskér-Sóly településeket összekötő út és a 8-as főút
kereszteződésének körforgalmasítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

140,0

/+140,0 tám./

140,0

/+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/89. (523. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/523. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/53. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/209. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 183. és 264. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 30. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
30 Budakalász és Pomáz területén az M0 körgyűrű északi hídjához kapcsolódó elkerülő út előkészítése
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/24. (729. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/729. 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.

123/54. Gulyás Dénes, Soltész Miklós és Bíró Ildikó képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 31. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
31 Budakeszi elkerülő út tervezése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/19. (643. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/643. 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.

123/55. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/201. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 45. és 254. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcímcsoport felvételével:
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25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
31 Csobánkai iskola fűtéskorszerűsítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/125. (721. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/721. 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.

123/56.

Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 32. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
32 Csobánkai szilárd burkolatú úthálózat kiépítésének első üteme
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/108. (720. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/720. 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.

123/57. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők
- kapcsolódva a T/1145/128. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201.,
203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 48. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
48 Kerékpárutak és létesítmények
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/742. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/58. Czerván György képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) 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 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[2 000,0]

1 800,0

/-200,0 tám./

1 800,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/27. (416. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/416. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/59. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
3 Panelprogram felülvizsgálata, távfűtés korszerűsítés
elkezdése Egerben
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/81. (476. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/476. 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.
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123/60. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/194. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 22. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
[16 Közpolitikai kutatások, elemzések]
[ 49,0]
[1 Működési költségvetés]
[3 Dologi kiadások]
[ 49,0]

/-49,0 tám./
/-49,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Indokolás a T/1145/728. számon.

123/61. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
16 Közpolitikai kutatások, elemzések
[ 49,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 49,0]

29,0

/-20,0 tám./

29,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/134. (731. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/731. 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.

123/62. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
16 Közpolitikai kutatások, elemzések
[ 49,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 49,0]

29,0

/-20,0 tám./

29,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/44. (784. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/784. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/63. Bánki Erik, Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Szalay Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/74. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás
116. és 197. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 46. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
46 Turisztikai célú kisvasutak
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/129. (740. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/740. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/64. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/49. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 196. és 308. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 7. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Energiapiaci liberalizáció előkészítés
[ 50,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 50,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Energiapiaci liberalizáció előkészítés
[ 300,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Dologi kiadások
[ 300,0]

300,0

/+250,0 tám./

300,0

/+250,0 kiad./

50,0 tám.
50,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/139. (435. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/435. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.
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123/65. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Üzleti környezet fejlesztése
1 Kardos, inkubátorház megvalósítása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/76. (400. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/400. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/66. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Üzleti környezet fejlesztése
2 Doboz-iparipark létesítésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/16. (546. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/546. 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.

123/67. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Üzleti környezet fejlesztése
3 Ipari Park Lőrinciben
2 Felhalmozási költségvetés

200,0

/+200,0 tám./
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200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/82. (478. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/478. 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.

123/68. Pettkó András képviselő - kapcsolódva a T/1145/69. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 122. és 210. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Informatikai és hírközlési szervezetek támogatása
100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/90. (535. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/535. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/69. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 525,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 525,0

/-15,0 tám./
/-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/22. (393. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/393. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
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123/70.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 480,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 480,0

/-60,0 tám./
/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/23. (394. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/394. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/71.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 515,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 515,0

/-25,0 tám./
/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/18. (395. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/395. 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.

123/72.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[3 540,0]

3 340,0

/-200,0 tám./

[3 540,0]

3 340,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/7. (396. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/396. 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.

123/73. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 420,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 420,0

/-120,0 tám./
/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/9. (397. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/397. 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.

123/74. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 500,0

/-40,0 tám./
/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/8. (398. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/398. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/75. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 470,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 470,0

/-70,0 tám./
/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/6. (399. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/399. 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.

123/76. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 490,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 490,0

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/65. (400. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/400. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/77. Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 440,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 440,0

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/30. (432. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/432. 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.

123/78. Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 440,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 440,0

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/135. (433. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/433. 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.

123/79. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/21. (471. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/471. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/80. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/20. (474. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/474. 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.

123/81. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/59. (476. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/476. 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.

123/82. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
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25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/67. (478. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/478. 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.

123/83.

Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 360,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 360,0

/-180,0 tám./
/-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/46. (496. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/496. 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.

123/84. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 040,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 040,0

/-500,0 tám./
/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/18. (511. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/511. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/85. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/51. (512. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/512. 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.

123/86. Lengyel Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/48. (513. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/513. 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.

123/87. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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7 Közháló program
[3 540,0]
3 450,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 450,0

/-90,0 tám./
/-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/11. (514. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/514. 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.

123/88. Dr. Navracsics Tibor, Bernáth Ildikó és dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselők - kapcsolódva a T/1145/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25.
cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 400,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 400,0

/-140,0 tám./
/-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/49. (522. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/522. 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.

123/89. Dr. Navracsics Tibor, Bernáth Ildikó és dr. Horváth Zsolt (Veszprém) képviselők - kapcsolódva a T/1145/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25.
cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 400,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 400,0

/-140,0 tám./
/-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/52. (523. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/523. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/90. Pettkó András képviselő - kapcsolódva a T/1145/69. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 122. és 210. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 440,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 440,0

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/68. (535. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/535. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/91. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 390,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 390,0

/-150,0 tám./
/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/28. (562. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/562. 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.

123/92. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

- 121 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/159. (625. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/625. 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.

123/93. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/29. (624. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/624. 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.

123/94. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/30. (623. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/623. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;

- 122 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/95. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/156. (626. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/626. 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.

123/96. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/155. (627. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/627. 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.

123/97. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/31. (621. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/621. 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.

123/98. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/154. (628. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/628. 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.

123/99. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
2 740,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
2 740,0

/-800,0 tám./
/-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/45. (597. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/597. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/100. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/24. (750. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/750. 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.

123/101. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/23. (751. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/751. 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.

123/102. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/31. (655. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/655. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/103. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 18. alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 240,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 240,0

/-300,0 tám./
/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/13. (753. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/753. 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.

123/104. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 18. alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
2 900,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
2 900,0

/-640,0 tám./
/-640,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/14. (754. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/754. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/105. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 18. alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 140,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 140,0

/-400,0 tám./
/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/15. (755. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/755. 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.

123/106. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 18. alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 140,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 140,0

/-400,0 tám./
/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/16. (756. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/756. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/107. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 18. alcím 7. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
2 940,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
2 940,0

/-600,0 tám./
/-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/17. (758. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/758. 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.

123/108. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/200. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 83. és 154. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/56. (720. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/720. 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.

123/109. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/160. (668. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/668. számon.
A módosító javaslatot:

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

123/110. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/32. (678. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/678. 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.

123/111. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/22. (746. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/746. 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.

123/112. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/19. (745. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/745. 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.

123/113. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/161. (671. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/671. 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.

123/114. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/34. (674. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/674. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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123/115.

Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/35. (672. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/672. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/116.

Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/36. (673. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/673. 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.

123/117. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7 Közháló program
[3 540,0]
3 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 540,0]
3 340,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/735. 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.

123/118.

Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
330,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
330,0

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/12. (382. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/382. 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.

123/119.

Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
380,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
380,0

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/7. (383. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/383. 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 -

123/120. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
405,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
405,0

/-25,0 tám./
/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/2. (706. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/706. 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.

123/121. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
405,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
405,0

/-25,0 tám./
/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/1. (707. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/707. 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.

123/122. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
230,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
230,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/708. 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.

123/123. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
405,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
405,0

/-25,0 tám./
/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/41. (709. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/709. 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.

123/124. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
385,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
385,0

/-45,0 tám./
/-45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/3. (718. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/718. 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.

123/125. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/201. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 45. és 254. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
410,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
410,0

/-20,0 tám./
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/55. (721. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/721. 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.

123/126. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
395,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
395,0

/-35,0 tám./
/-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/25. (715. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/715. 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.

123/127. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
375,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
375,0

/-55,0 tám./
/-55,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/26. (716. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/716. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/128. Bánki Erik, Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc és Szalay Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/128. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198.,
201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
230,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
230,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/57. (742. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/742. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/129. Bánki Erik, Becsó Zsolt, Hadházy Sándor, Kovács Ferenc, Lasztovicza Jenő és Szalay Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/1145/74. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás
116. és 197. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
230,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
230,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/63. (740. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/740. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/130. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/201. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 45. és 254. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
280,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
280,0

/-150,0 tám./
/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/50. (730. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/730. 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.

123/131. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
230,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
230,0

/-200,0 tám./
/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/4. (768. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/768. 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.

123/132. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 eMagyarország Pontok
[ 430,0]
350,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 430,0]
350,0

/-80,0 tám./
/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/33. (783. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/783. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/133. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/204. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 134. és 266. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím 18. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
[18 Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása]
[ 80,0]
tám./
[1 Működési költségvetés]
[3 Dologi kiadások]
[ 80,0]

/-80,0
/-80,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Indokolás a T/1145/726. számon.

123/134. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 18. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
20 Szentendrei e-közigazgatási rendszer fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/61. (731. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/731. 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.

123/135. Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 24.
alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 A Budapest-Kelebiai vasútvonal pályakorszerűsítési munkálatai I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés

100,0

/+100,0 tám./
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100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/78. (433. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/433. 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.

123/136. Gusztos Péter, Katona Kálmán, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Hargitai János és Török Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/111. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 128. és 134.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 27. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
27 Új kerékpár utak és létesítmények
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 000,0

/+1000,0 tám./

1 000,0

/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/4. (586. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/586. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság ülésén nem ért egyet.

123/137. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 450,0

/-50,0 tám./

207 450,0

/-50,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/157. (371. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/371. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/138. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/99. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 205. és 207. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/158. (386. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/386. 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.

123/139. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/49. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 196. és 308. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 250,0

/-250,0 tám./

207 250,0

/-250,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/64. (435. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/435. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
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123/140. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (T/1145/380.
sz. 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 000,0

/-500,0 tám./

207 000,0

/-500,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/10. (446. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/446. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/141. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (T/1145/380.
sz. 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

206 000,0

/-1500,0 tám./

206 000,0

/-1500,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/9. (447. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/447. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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123/142. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/14. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/162. (477. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/477. 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.

123/143. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/25. (498. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/498, 500. 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.

123/144. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) 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]

207 300,0

/-200,0 tám./
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3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[207 500,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/26. (499. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/499, 502. 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.

123/145. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/27. (501. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/501. 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.

123/146. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.
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Indokolás a T/1145/541. 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.

123/147.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/36. (542. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/542. 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.

123/148. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/37. (543. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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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.

123/149.

Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/38. (538. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/538. 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.

123/150. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]

207 480,0

/-20,0 tám./

207 480,0

/-20,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/39. (537. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/537. 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.
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123/151. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/40. (548. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/548. 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.

123/152. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/41. (549. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/549. 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.

123/153. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím módosítását javasolja:

- 146 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[207 500,0]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[207 500,0]

207 300,0

/-200,0 tám./

207 300,0

/-200,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
[210 000,0]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[210 000,0]

207 500,0 tám.
207 500,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/24. (565. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/565. 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.

123/154. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 53 Főút fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/98. (628. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/628. 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.

123/155. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

- 147 1 51 Főút fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/96. (627. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/627. 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.

123/156. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 52 Főút fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/95. (626. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/626. 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.

123/157. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 471-es főútvonal rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/137. (371. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/371. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123/158. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/99. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 205. és 207. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 Kondoros-Békéscsaba 44-es számú I. rendű főút négynyomúsításának elkezdése
/+200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
200,0

200,0
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/138. (386. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/386. 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.

123/159. Bagi Béla, Balogh József, Bányai Gábor, dr. Horváth Zsolt, dr. Kerényi János, dr. Semjén
Zsolt, dr. Szabó Erika, dr. Zombor Gábor, Font Sándor, Lezsák Sándor, dr. Matolcsy György, Nyitray András és Zsigó Róbert képviselők - kapcsolódva a T/1145/174. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 44-es Főút fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/92. (625. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/625. 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.

123/160.

Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI

- 149 ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 Tass elkerülő út építésének támogatása
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/109. (668. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/668. 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.

123/161. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
1 51. és 52. Főút Solton áthaladó szakasza felújításának támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

200,0

/+200,0 tám./

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/113. (671. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/671. 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.

123/162. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/14. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 28. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
4 M25 bekötő út megépítésének elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

- 150 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/142. (477. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/477. 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.

127/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/99. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 205. és 207. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[79 690,9]

74 554,2

/-200,0 tám./

79 490,9

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/5. (391. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/391. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/99. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 205. és 207. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[79 690,9]

74 704,2

/-50,0 tám./

79 640,9

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/6. (392. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/392. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/3. Lakos Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/111. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz.
ajánlás 128. és 134. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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29 Útpénztár
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [27 315,0]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[79 690,9]

61 047,7

/+33 732,7 kiad./

45 958,2

/-33 732,7 kiad./

Indokolás a T/1145/436. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

127/4. Gusztos Péter, Katona Kálmán, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Hargitai János és Török Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/111. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 128. és 134.
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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[79 690,9]

73 754,2

/-1000,0 tám./

78 690,9

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/136. (586. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/586. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Környezetvédelmi bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Környezetvédelmi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság ülésén nem ért egyet.

127/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/99. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 205. és 207. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
2 Kondoros-Békéscsaba kerékpárút építés elkezdése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/1. (391. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/391. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/99. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 205. és 207. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
2 Kondoros-Kardos kerékpárút felújítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/2. (392. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/392. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/7. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2 A 147-es (Kiskunfélegyháza-Csongrád-Szentes) vasúti szárnyvonal üzemeltetési költsége
50,0
/+50,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
50,0
/+50,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/119. (383. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/383. 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.

127/8. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcímcsoport felvételével:
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25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nyírbátort elkerülő út kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/2. (385. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/385. 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.

127/9. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz.
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 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 1 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
1 500,0

/+1500,0 tám./
/+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/141. (447. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/447. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/10. Molnár László képviselő - kapcsolódva a T/1145/7. számú módosító javaslathoz (T/1145/380.
sz. 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./

- 154 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/140. (446. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/446. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/11. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nyírbogátot elkerülő út kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/1. (384. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/384. 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.

127/12. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
6 A csongrádi ponton híd és kompátkelő felújítása, javítás és üzemeltetés 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/118. (382. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/382. 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.

- 155 -

127/13. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
6 A Fülöpháza-Kerekegyháza összekötő 4 km-es útszakasz
megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/4. (653. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/653. 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.

127/14. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/10. (418. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/418. 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.

127/15. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) 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

- 156 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 252,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

152,3

/-100,0 tám./

152,3

/-100,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/38. (454. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/454. 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.

127/16. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/66. (546. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/546. 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.

127/17. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 252,3]

52,3

/-200,0 tám./

- 157 1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 252,3]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/42. (644. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/644. 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.

127/18. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

202,3

/-50,0 tám./

202,3

/-50,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/12. (639. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/639. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/19. Gulyás Dénes, Soltész Miklós és Bíró Ildikó képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 252,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]

202,3

/-50,0 tám./

202,3

/-50,0 kiad./

- 158 Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/54. (643. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/643. 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.

127/20. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/1145/14. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

152,3

/-100,0 tám./

152,3

/-100,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/39. (682. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/682. 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.

127/21. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

152,3

/-100,0 tám./

152,3

/-100,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

- 159 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/32. (675. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/675. 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.

127/22. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 252,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/19. (686. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/686. 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.

127/23. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

- 160 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/33. (676. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/676. 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.

127/24. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/209. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 183. és 264. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/53. (729. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/729. 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.

127/25. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/5. (732. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/732. számon.

- 161 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.

127/26. Dr. Selmeczi Gabriella 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

227,3

/-25,0 tám./

227,3

/-25,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/43. (781. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/781. 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.

127/27. Dr. Selmeczi Gabriella 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/34. (782. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/782. 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.
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127/28. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 252,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/21. (705. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/705. 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.

127/29. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/14. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 252,3]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 252,3]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
17 Kihelyezett szakértői támogatás
[ 408,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 408,3]

52,3

/-200,0 tám./

52,3

/-200,0 kiad./

252,3 tám.
252,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/20. (704. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/704. 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.

127/30.

Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.

- 163 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
25 53-as számú főút Kiskunhalast elkerülő szakaszának megépítése - I. ütem
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
100,0

100,0

/+100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/77. (432. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/432. 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.

127/31. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Dunavecse és környéke kerékpárút fejlesztés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/102. (655. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/655. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/32. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Bátonyterenye-Széchény összekötő út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

- 164 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/21. (675. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/675. 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.

127/33. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 22. számú főútvonal fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/23. (676. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/676. 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.

127/34. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Nógrádsipek-Herencsény összekötő út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/114. (674. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/674. 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.
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127/35. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Hollókő és környéke kerékpárút fejlesztés
200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
200,0

/+200,0 tám./
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/115. (672. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/672. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/36. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 22. számú főútvonal Szécsényt elkerülő szakaszának építése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/116. (673. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/673. 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.

127/37. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Elővárosi vasút (HÉV) szentendrei útvonalának és végállomásának korszerűsítése
/+200,0 tám./
1 Működési költségvetés

200,0
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200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/117. (735. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/735. 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.

127/38. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 30. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Fertőrákos-Fertőmeggyes(Mörbisch)-Harka-Sopronnyék-(Neckenmarkt)-Ágfalva-Somfalva(Schattendorf)Brennberg-Récény(Ritzing) utak fejlesztésének előkészítése
100,0
/+100,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/15. (454. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/454. 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.

127/39. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/1145/14. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 75., 208. és 512. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 30. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 10-es út fejlesztésének előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/20. (682. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/682. 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.
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127/40. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 31. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Rétságot elkerülő út megépítésének előkészítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/122. (708. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/708. 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.

127/41. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) 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 Érsekvadkert-Patak községek közötti 5 km-es szakasz aszfalt
megerősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/123. (709. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/709. 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.

133/1. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 33.alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Patak-Nagyoroszi 4 km-es szakasz aszfalt megerősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/707. 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.

133/2. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 34. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Tereske-Szátok községek közötti 4 km-es szakasz aszfalt
megerősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/120. (706. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/706. 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.

133/3. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 35. alcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Nőtincs-Ősagárd-Keszeg közötti 10 km-es szakasz aszfalt megerősítése
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
45,0

45,0

/+45,0

/+45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/124. (718. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/718. 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.

133/4. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
4 M4 autóút Szolnoktól a román-magyar határig I. ütem
Szolnok-Püspökladány
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/131. (768. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/768. 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.

133/5. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
7 Szentendrei elkerülő út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/25. (732. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/732. 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.

133/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
8 Kondoros, Kardos járda építés
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

70,0

/+70,0 tám./

70,0

/+70,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/399. 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.

133/7. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
9 Békésszentandrás, belterületi utak fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/72. (396. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/396. 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.

133/8. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
10 Kardos, belterületi utak felújítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/74. (398. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/398. 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.
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133/9. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Kardos, külterületi utak fejlesztése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

120,0

/+120,0 tám./

120,0

/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/73. (397. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/397. 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.

133/10. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 [Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram] Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint
kiemelt közúti beruházások
11 31-es út felújításának előkészítése
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
200,0
/+200,0 kiad./
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/14. (418. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/418. 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.

133/11. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Gyomaendrőd, külterületi utak fejlesztése
1 Működési költségvetés

90,0

/+90,0 tám./
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90,0

/+90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/87. (514. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/514. 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.

133/12. Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Kerékpárút Rovod-Csengersima között
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/18. (639. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/639. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/13. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Győr Révfalu-Sziget összekötő híd I . ütem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/103. (753. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/753. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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133/14. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Győr Széchenyi tér út és burkolat felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

640,0

/+640,0 tám./

640,0

/+640,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/104. (754. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/754. 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.

133/15. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Győr Révfalu-Víziváros útépítés és rendezés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/105. (755. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/755. 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.

133/16. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Pinnyéd-Abda-Gyirmót-Győr kerékpárút építése

400,0

/+400,0 tám./
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3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/106. (756. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/756. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/17. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter 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 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
11 Győr északi tehermentesítő út I . ütem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

600,0

/+600,0 tám./

600,0

/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/107. (758. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/758. 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.

133/18. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
12 Örménykút, külterületi utak kiépítése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/71. (395. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/395. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
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133/19.

Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
14 Sió-híd építés
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/112. (745. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/745. 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.

133/20.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
14 Buszpályaudvar építésének elkezdése Hatvanban
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/80. (474. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/474. 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.

133/21.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
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2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/79. (471. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/471. 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.

133/22. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
18 Siófok belterületi tehermentesítő út építésének elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/111. (746. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/746. 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.

133/23. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
19 Lulla-Tab-Balatonendréd összekötőút
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/101. (751. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/751. számon.
A módosító javaslatot:
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és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/24. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
20 Törökkoppány-Bedegkér út
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/100. (750. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/750. 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.

133/25. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcímcsoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
20 Patvarc-Nógrádmarcal községek közötti 6 km-es szakasz aszfalt
megerősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

35,0

/+35,0 tám./

35,0

/+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/126. (715. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/715. 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.

133/26. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 39. alcím felvételével:

- 178 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Szügy-Nógrádmarcal községek közötti 8 km-es szakasz aszfalt
megerősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

55,0

/+55,0 tám./

55,0

/+55,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/127. (716. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/716. 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.

133/27.

Czerván György képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 26. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
9 Tanyavillamosítás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123/58. (416. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/416. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/28. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/198. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 200., 202., 206. és 316. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
3 Biogáz üzem megkezdésének létesítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/370. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

133/29. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 874,0

/-10,0 tám./

2 706,5

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/88. (368. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/368. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/30.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 864,0

/-20,0 tám./

2 696,5

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/82. (369. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/369. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/31. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 874,0

/-10,0 tám./

2 706,5

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/85. (373. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/373. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/32. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 874,0

/-10,0 tám./

2 706,5

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/97. (378. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/378. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/33.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 874,0

/-10,0 tám./

2 706,5

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/91. (377. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/377. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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133/34. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/224. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 92. és 219. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 874,0

/-10,0 tám./

2 706,5

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/6. (376. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/376. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/35.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 864,0

/-20,0 tám./

2 696,5

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/81. (375. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/375. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/36. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 874,0

/-10,0 tám./

2 706,5

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/95. (374. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/374. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;

- 182 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/37. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 834,0

/-50,0 tám./

2 666,5

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/67. (381. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/381. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/38. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 854,0

/-30,0 tám./

2 686,5

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/80. (401. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/401. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/39. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/86. (402. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/402. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/40. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/92. (403. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/403. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/41.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/89. (404. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/404. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/42. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/227. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/405. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/43. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/93. (469. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/469. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/44. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 734,0

/-150,0 tám./

2 566,5

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/83. (490. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/490. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/45. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés

6 684,0

/-200,0 tám./
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[2 716,5]

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/68. (491. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/491. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/46. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 734,0

/-150,0 tám./

2 566,5

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/78. (495. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/495. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/47. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/75. (507. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/507. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/48. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
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1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/98. (509. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/509. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/49. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 844,0

/-40,0 tám./

2 676,5

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/94. (515. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/515. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/50. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/126. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 788,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 891,9]
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 386,3

/-497,7 tám./

2 510,9
803,7
2 584,9

/-277,9 kiad./
/-88,2 kiad./
/-131,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/63. (573. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/573. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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133/51. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím
módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 184,0

/-700,0 tám./

2 016,5

/-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/87. (598. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/598. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/52. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím
módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 284,0

/-600,0 tám./

2 116,5

/-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/84. (596. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/596. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/53.

Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 90. és 218. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 788,8]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 891,9]
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 688,8
859,9
2 648,5

/-100,0 kiad./
/-32,0 kiad./
/-68,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/65. (660. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/660. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/54. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/225. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 398,7]

6 684,0

/-200,0 tám./

198,7

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/76. (689. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/689. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/55. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/225. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 398,7]

6 684,0

/-200,0 tám./

198,7

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/77. (687. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/687. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/56. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/748. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/57. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/213. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 144., 561. és 562. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/90. (725. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/725. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/58. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1.
cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 398,7]

6 684,0

/-200,0 tám./

198,7

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/71. (739. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/739. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/59. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1.
cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés

6 764,0

/-120,0 tám./
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[ 398,7]

278,7

/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/73. (738. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/738. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/60. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/224. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 92. és 219. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 398,7]

6 824,0

/-60,0 tám./

338,7

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/8. (734. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/734. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/61. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 884,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

6 684,0

/-200,0 tám./

2 516,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/70. (701. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/701. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/62. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

XVI.
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1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 788,8]
3 Dologi kiadások
[2 716,5]

2 920,2
2 585,1

/+131,4 kiad./
/-131,4 kiad./

Indokolás a T/1145/788. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

133/63. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/126. számon benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet kiegészítését javasolják a következő új 2. cím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

497,7
277,9
88,2
131,6

/+497,7

/+277,9 kiad./
/+88,2 kiad./
/+131,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/50. (573. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/573. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

133/64. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 90. és 218. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Nemzeti park igazgatóságok
[2 916,4]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[2 130,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 681,6]
3 Dologi kiadások
[1 961,2]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 59,5]

3 016,4

/+100,0 tám./

2 170,1
694,4
1 988,4

/+40,0 kiad./
/+12,8 kiad./
/+27,2 kiad./

79,5

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137/1. (657. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/657. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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133/65. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 90. és 218. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[4 835,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 547,2]
3 Dologi kiadások
[1 590,3]

[5 586,1]
4 935,1
1 579,2
1 658,3

5 786,1

/+200,0

/+100,0 kiad./
/+32,0 kiad./
/+68,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/53. (660. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/660. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/66. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
[4 924,4]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[4 924,4]

5 124,4

/+200,0 tám./

5 124,4

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/7. (664. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/664. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/67. Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6.
jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
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tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0
50,0

/+50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/37. (381. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/381. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/68. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
6 Rába vízminőség-védelmi beruházás
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/45. (491. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/491. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/69. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/225. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 114,0]

[ 114,0]
314,0

314,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/3. (659. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/70.

Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
8 Zalaegerszeg Zala jobb parti városrész belterületi vízrendezés I. ütem
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0

200,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/61. (701. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/701. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/71. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10.
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
8 Szentendrei árvízvédelmi rendszer fejlesztése, gát kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/58. (739. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/739. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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133/72. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/227. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
8 Szarvas belvízelvezető csatornaépítés elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/42. (405. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/405. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/73. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10.
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
8 Visegrádi árvízvédelmi rendszer fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

120,0

/+120,0 tám./

120,0

/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/59. (738. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/738. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/74. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
10 Siófok déli városrész belterületi vízelvezetés elkezdése

200,0

/+200,0 tám./
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4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/56. (748. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/748. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/75. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új
12. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
12 Dél borsodi kistérség csapadékvíz elvezetésének kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/47. (507. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/507. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/76. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/225. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 23. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
23 Hajdúböszörmény csapadékvíz elvezető csatorna építése I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/54. (689. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/689. számon.
A módosító javaslatot:
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bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/77. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/225. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 24. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
7 Vízkárelhárítás
24 Hajdúdorogi csapadékvíz elvezető csatorna építése I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/55. (687. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/687. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/78. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Jánossomorjai régió vízbázisvédelem beruházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/46. (495. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/495. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/79. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/223. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 91. és 214. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
20 Ivóvíz-minőség javító program
[ 253,4]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 253,4]

453,4

/+200,0 tám./

453,4

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/5. (662. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/662. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/80.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
20 Ivóvíz-minőség javító program
2 Kardos, ivóvízhálózat bővítése külterületen
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/38. (401. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/401. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/81. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Nyírbéltek-Penészlek-Encsencs-Önböly-Piricse-Nyírpilis
szennyvízberuházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/375. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/82. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Nyírbogát-Nyírgelse-Kisléta településeken
20,0
/+20,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
20,0
/+20,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/30. (369. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/369. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/83.

Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Bősárkány és vonzáskörzete csatornahálózat és
szennyvíztisztító beruházás elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/44. (490. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/490. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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133/84. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Tiszafüredi csapadékvíz-elvezetési beruházása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

600,0

/+600,0 tám./

600,0

/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/52. (596. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/596. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/85. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 22. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
22 Nyírkáta-Bátorliget-Terem szennyvízberuházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/31. (373. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/373. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/86. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 22. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
22 Kondoros szennyvízelvezetésének megvalósításának
elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés

200,0

/+200,0 tám./
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200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/39. (402. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/402. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/87. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1.
alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
22 Tiszafüredi Környezetvédelmi Ipari Park kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

700,0

/+700,0 tám./

700,0

/+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/51. (598. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/598. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/88.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 23. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
23 Hodász-Nyírcsászári-Nyírderzs szennyvízberuházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/29. (368. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/368. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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133/89. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 23. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
23 Csabacsüd szennyvízelvezetésének megvalósításának
elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/41. (404. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/404. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/90.

Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/213. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 144., 561. és 562. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 23. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
23 Dera-patak mederrendezése, csapadékvíz-elvezetés kiépítése (Csobánka)
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0

200,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/57. (725. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/725. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/91.

Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
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2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/33. (377. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/377. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/92. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 Kardos szennyvízelvezetésének megvalósításának elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/40. (403. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/403. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/93. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 Tenk község szennyvíztisztításának megvalósításának elkezdése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0
200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/43. (469. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/469. számon.
A módosító javaslatot:

/+200,0
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bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/94. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 Gyomaendrőd belvízrendezés I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/49. (515. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/515. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/95. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 25. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
25 Nyírgyulaj-Ófehértó szennyvízberuházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/36. (374. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/374. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/96. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 26. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
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1 Beruházás
26 Nyírvasvári szennyvízberuházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Indokolás a T/1145/372. számon.

133/97. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 26. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
26 Nyírvasvári szennyvízberuházás I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/32. (378. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/378. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/98. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím-csoport
felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
28 Dél borsodi kistérség szennyvízcsatorna befejezésének elkezdése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0
200,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/48. (509. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/509. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
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133/99. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
[1 000,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 736,0]

800,0

/-200,0 tám./

536,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/1. (419. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/419. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/100. Járvás

István képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10.
cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
[1 000,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 736,0]

800,0

/-200,0 tám./

536,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/102. (420. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/420. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/101. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/225. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
[1 000,0]
1 Működési költségvetés

1 200,0

/+200,0 tám./
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2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 200,0]
[ 64,0]
[ 736,0]

300,0
96,0
804,0

/+100,0 kiad./
/+32,0 kiad./
/+68,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/2. (658. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/658. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133/102. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/1145/126. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10.
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Jászsági főcsatorna kivitelezésének előkészítése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/100. (420. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/420. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/1. Járvás István képviselő - kapcsolódva a T/1145/96. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 27., 181., 187. és 209. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport
felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
12 Jászjákóhalma és Jásztelek közötti összekötő út szélesítése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0
200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/99. (419. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/419. számon.
A módosító javaslatot:

/+200,0
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bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/2. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 90. és 218. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
34 Víz- és környezeti kárelhárítás
[ 500,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 200,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 64,0]
3 Dologi kiadások
[ 236,0]

700,0

/+200,0 tám./

300,0
96,0
304,0

/+100,0 kiad./
/+32,0 kiad./
/+68,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/6. (663. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/663. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/3. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 90. és 218. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
35 Természetvédelmi kártalanítás
[ 100,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0]

200,0

/+100,0 tám./

200,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/4. (661. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/661. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/4. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[4 232,3]

[5 009,5]
4 082,3

4 859,5

/-150,0

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/5. (710. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/710. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/5. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 93. és 211. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím
felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
1 Rétsági laktanya környezetvédelmi kármentesítése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/4. (710. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/710. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/6. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/1145/224. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 92. és 219. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 44. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
44 Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának
Előkészületi munkálatai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

- 210 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/34. (376. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/376. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/7. Dr. Pósán László, Kósa Lajos és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/258. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 185/2. és 216/4. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 44. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
44 Debreceni repülőtér környezetvédelmi mentesítési munkálatainak folytatása
/+200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
200,0

200,0
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138/1. (648. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/648. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/8.

Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/224. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 92. és 219. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 44. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
44 Szentendrei szennyvíztelep lefedése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadás

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/60. (734. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/734. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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137/1. Bányai Gábor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 90. és 218. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
[ 300,0]
[ 300,0]

200,0
200,0

/-100,0 kiad./
/-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/64. (657. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/657. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/1. Dr. Pósán László, Kósa Lajos és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/258. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 185/2. és 216/4. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
[2 146,5]
1 946,5

1 946,5
/-200,0 tám./

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/7. (648. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/648. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/2. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/225. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
2 146,5 tám.
[2 146,5]
1 946,5
ad.

1 946,5
/-200,0 tám./

/-200,0 kiad./
2 146,5 ki-
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Indokolás a T/1145/658. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/3.

Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/225. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
[2 146,5]
1 946,5

1 946,5
/-200,0 tám./

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/69. (659. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/659. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/4.

Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 90. és 218. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
[2 146,5]
2 046,5

2 046,5
/-100,0 tám./

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/3. (661. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/661. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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138/5. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/223. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 91. és 214. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
[2 146,5]
1 946,5

1 946,5
/-200,0 tám./

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/79. (662. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/662. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/6. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/226. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 90. és 218. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
[2 146,5]
1 946,5

1 946,5
/-200,0 tám./

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135/2. (663. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/663. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/7. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/1145/227. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 93. és 211. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[2 146,5]
[2 146,5]
1 946,5

1 946,5
/-200,0 tám./

/-200,0 kiad./

- 214 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133/66. (664. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/664. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet

140/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/28. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 37. és 38. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. EU
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 32. alcím módosítását javasolják:
XIX. EU INTEGRÁCIÓ
2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
32 Közreműködői intézményrendszer támogatása
[1 057,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

2 057,5

/+1000,0 tám./

2 000,0

/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140/2. (570. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/570. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

140/2. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/28. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 37. és 38. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. EU
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 42. alcím módosítását javasolják:
XIX. EU INTEGRÁCIÓ
2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
42 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok
előkészítése
[3 342,1]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 714,1]

2 342,1

/-1000,0 tám./

1 714,1

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140/1. (570. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/570. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 215 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet

141/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 990,1

/-10,0 tám./

1 465,2

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/37. (408. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/408. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 940,1

/-60,0 tám./

1 415,2

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/35. (409. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/409. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/3.

Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/87. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 53. pontja) 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]

5 950,1

/-50,0 tám./
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3 Dologi kiadások

[1 475,2]

1 425,2

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/33. (410. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/410. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/4. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/6. (411. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/411. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/3. (412. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/412. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 950,1

/-50,0 tám./

1 425,2

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/34. (413. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/413. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/7. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 880,1

/-120,0 tám./

1 355,2

/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/2. (414. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/414. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/8. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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.,
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KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 900,1

/-100,0 tám./

1 375,2

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/10. (434. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/434. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/9. Balog Zoltán és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/216. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 146. és 147. 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/23. (458. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/458. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/10. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 900,1

/-100,0 tám./

1 375,2

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/12. (455. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/11.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/9. (468. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/468. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/12.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 970,1

/-30,0 tám./

1 445,2

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/40. (479. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/479. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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141/13. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 850,1

/-150,0 tám./

1 325,2

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/8. (508. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/508. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/14. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/4. (510. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/510. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/15.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
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1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[6 000,1]

5 800,1

/-200,0 tám./

[1 475,2]

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/5. (516. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/516. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/16. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 940,1

/-60,0 tám./

1 415,2

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/46. (547. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/547. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/17. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 994,6

/-5,5 tám./

1 469,7

/-5,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/23. (622. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/622. számon.
A módosító javaslatot:

- 222 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/18. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 994,1

/-6,0 tám./

1 469,2

/-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/24. (620. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/620. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/19. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 350,1

/-650,0 tám./

825,2

/-650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/27. (593. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/593. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/20. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 500,1

/-500,0 tám./

975,2

/-500,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/595. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/21.

Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 970,1

/-30,0 tám./

1 445,2

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/16. (635. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/635. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/22. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 990,1

/-10,0 tám./

1 465,2

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/7. (654. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/654. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 224 -

141/23. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/15. (700. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/700. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/24.

Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/16. (699. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/699. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/25. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter képviselők - kapcsolódva a T/1145/187. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. 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]
1 Működési költségvetés

5 700,1

/-300,0 tám./
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[1 475,2]

1 175,2

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/29. (757. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/757. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/26. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/87. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 53. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/36. (749. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/749. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/27.

Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 994,6

/-5,5 tám./

1 469,7

/-5,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/25. (677. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/677. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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141/28. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/7. (747. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/747. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/29. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/230. számú módosító javaslathoz ()

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím
módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 900,1

/-100,0 tám./

1 375,2

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/8. (722. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/722. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/30. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/225. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/723. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/31. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 970,1

/-30,0 tám./

1 445,2

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/21. (679. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/679. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/32. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 850,1

/-150,0 tám./

1 325,2

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/30. (780. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/780. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/33.

Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
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1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/11. (702. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/702. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/34.

Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
[6 000,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 475,2]

5 800,1

/-200,0 tám./

1 275,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/6. (703. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/703. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[6 000,1]

5 728,8

/-271,3 tám./

[3 510,1]
[1 054,4]
[1 475,2]

3 464,1
1 039,8
1 264,5

/-46,0 kiad./
/-14,6 kiad./
/-210,7 kiad./

- 229 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. - ), 141/40. (792. sz. jav. ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

141/36. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
2 Egyetemek, főiskolák
[184 681,3]
1 Működési költségvetés
[182 851,6]
1 Személyi juttatások
[161 597,6]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[51 965,3]
3 Dologi kiadások
[117 144,2]
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
[29 156,7]
2 Felhalmozási költségvetés
[16 657,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[16 335,9]

184 243,6
182 790,5
161 209,0
51 836,6
117 020,4
29 332,3
16 656,8
16 302,4

/-437,7 tám./
/-61,1 bev./
/-388,6 kiad./
/-128,7 kiad./
/-123,8 kiad./
/+175,6 kiad./
/-0,2 bev./
/-33,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. - ), 141/40. (792. sz. jav. ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

141/37. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/1145/307. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
3 Közgyűjtemények
[11 355,6]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[3 592,1]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Közgyűjtemények
[10 821,9]
3 Dologi kiadások
[3 482,2]

11 455,6

/+100,0 tám./

3 692,1

/+100,0 kiad./

11 355,6 tám.
3 592,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/41. (592. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/592. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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141/38. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
3 Közgyűjtemények
[11 355,6]
11 916,7
1 Működési költségvetés
[2 097,2]
2 158,3
1 Személyi juttatások
[7 203,1]
7 615,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 308,2]
2 444,4
3 Dologi kiadások
[3 592,1]
3 632,9
2 Felhalmozási költségvetés
[21,2] 21,4 /+0,2 bev./
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 132,3]
165,8
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Közgyűjtemények
[10 821,9]
1 Működési költségvetés
[2 027,9]
1 Személyi juttatások
[6 839,2]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 183,5]
3 Dologi kiadások
[3 482,2]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 127,8]

/+561,1 tám./
/+61,1 bev./
/+411,9 kiad./
/+136,2 kiad./
/+40,8 kiad./
/+33,5 kiad./

11 355,6 tám.
2 097,2 bev.
7 203,1 kiad
2 308,2 kiad
3 592,1 kiad.
132,3 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/40. (792. sz. jav. 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
),

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

141/39. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 4. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
4 Művészeti intézmények
[6 921,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 018,7]

7 421,4

/+500,0 tám./

1 518,7

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/10. (683. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/683. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/40.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím módosítását javasolja:
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6 Egyéb kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

[8 385,2]
[1 759,1]
[4 972,0]
[1 333,0]
[3 109,9]
[ 33,2]

8 820,4
2 014,1
5 130,3
1 465,9
3 215,2
326,9

/+435,2 tám./
/+255,0 bev./
/+158,3 kiad./
/+132,9 kiad./
/+105,3 kiad./
/+293,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

141/41. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 7. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
7 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

[3 358,7]
[2 165,5]
[2 490,8]
[ 826,2]
[1 037,8]
[ 485,2]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Egyéb oktatási intézmények
[3 114,1]
1 Személyi juttatások
[2 387,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 795,1]
3 Dologi kiadások
[ 951,4]

3 310,5
1 910,5
2 684,6
805,8
1 011,2
35,2

/-48,2 tám./
/-255,0 bev./
/+193,8 kiad./
/-20,4 kiad./
/-26,6 kiad./
/-450,0 kiad./

3 358,7 tám.
2 490,8 kiad.
826,2 kiad
1 037,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. ), 141/40. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

141/42. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

- 232 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Bélmegyer községi óvoda építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/5. (536. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/536. 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.

141/43. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 2. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 A nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola (I. ütem)
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/3. (422. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/422. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

141/44. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 2. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 A nagykőrösi Ádám László Középiskola és Szakiskola bővítése (I. ütem)
tám./
2 Felhalmozási költségvetés

200,0

/+200,0

- 233 4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/4. (423. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/423. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

141/45. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 2. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Rábapordányi Általános Iskola tornaterem építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

90,0

/+90,0 tám./

90,0

/+90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/5. (492. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/492. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

141/46. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Kamut-általános iskola szigetelésének rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/16. (547. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

- 234 Indokolás a T/1145/547. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/47. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Doboz-sportcsarnok építésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/6. (553. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/553. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141/48.

Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1.
alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 763,7]

[ 763,7]
613,7

613,7

/-150,0

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/1. (483. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/483. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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141/49. Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1.
alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
5 Örökségvédelmi fejlesztések
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[ 400,0]

250,0

/-150,0 tám./

[ 400,0]

250,0

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/2. (484. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/484. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

142/1.

Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. 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 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának
folytatása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/48. (483. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/483. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/2. Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. 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:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának
folytatása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/49. (484. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/484. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

142/3. Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. 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 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának
folytatása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/1. (485. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/485. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/4.

Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. 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
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folytatása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/19. (486. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/486. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/5. Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. 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 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának
folytatása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/21. (487. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/487. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/6. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Kovács Károly Kollégium Zalaegerszeg I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés

200,0

/+200,0 tám./
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200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/34. (703. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/703. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/7. Balogh József képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 A dunaegyházi evangélikus templom felújításának megkezdése
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0
10,0

/+10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/22. (654. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/654. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/8. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/230. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Csobánkai Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár fejlesztése, III. ütem
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
100,0

100,0

/+100,0

/+100,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/722. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/9. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/230. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
6 Visegrádi palota rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

161,0

/+161,0 tám./

161,0

/+161,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/2. (724. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/724. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/10. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
7 A soproni Tűztorony felújítása I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/8. (434. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/434. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/11. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
7 Teleki Blanka Kollégium Zalaegerszeg I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/33. (702. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/702. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/12. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
7 A soproni Szent Mihály templom felújítása I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/10. (455. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/455. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;

- 241 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/13. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
8 Doboz hagyományőrző ház
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

70,0

/+70,0 tám./

70,0

/+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/4. (545. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/545. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/14. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím
felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/42. (695. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/695. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/15. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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.,

- 242 464., 466., 468., 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 javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
8 Zalaegerszeg Bábszínház kialakítása Kazinczy tér 11. I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/23. (700. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/700. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/16. Dr. Gyimesi Endre képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
9 Zalaegerszeg Ganz Ábrahám Szakközépiskola, székhelyiskola fejlesztése I. ütem
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0

200,0
/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/24. (699. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/699. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/17. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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.

- 243 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
16 A Budai Vár falainak rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

35,0

/+35,0 tám./

35,0

/+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/6. (711. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/711. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/18. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
17 A Magdolna-torony rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/9. (714. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/714. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/19. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím felvételével:

- 244 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
18 A Vár alatti barlangrendszer rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/8. (713. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/713. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/20.

Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
19 A Batthyány tér rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/7. (712. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/712. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/21. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Kultúrház és Kultúrpark felújítása, illetve építése Bogdásán
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

- 245 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/31. (679. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/679. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/22. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport új 1. jogcím
felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Óvodai beruházások
1 Pest megyei óvodák építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/44. (684. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/684. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/23. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Szent Imre Katolikus Iskola rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

5,5

/+5,5 tám./

5,5

/+5,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/17. (622. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/622. számon.
A módosító javaslatot:

- 246 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/24. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Bogádmintszenti templom felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

6,0

/+6,0 tám./

6,0

/+6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/18. (620. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/620. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/25. Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Baksi Általános Iskola felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

5,5

/+5,5 tám./

5,5

/+5,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/27. (677. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/677. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/26. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/225. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 85. és 213. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Csobánkai új óvoda megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/30. (723. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/723. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/27. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/187. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Egyéb oktatási beruházás
1 Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, és Általános
Iskola Kollégium felújítása
650,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
650,0

/+650,0 tám./
/+650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/19. (593. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/593. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/28. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Egyéb oktatási beruházás
2 Tiszafüredi Hámori András Műszaki Szakközépiskola,
Szakmunkásképző és Általános Iskola felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/595. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/29. Dr. Szakács Imre és Szijjártó Péter képviselők - kapcsolódva a T/1145/187. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 146., 225., 238. és 309. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják
a következő új 6. jogcím-csoport új 5. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai
5 Győri Evangélikus Általános Iskola tornaterem beruházás
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/25. (757. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/757. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/30. Dr. Selmeczi Gabriella képviselő

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
8 Tárnoki Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése, bővítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/32. (780. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/780. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 249 -

142/31. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/66. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő
új 10. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Hajdúnánási református templom orgonájának felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/46. (688. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/688. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/32. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Batthyány kastély műemléképület rekonstrukciójának megkezdésére
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/7. (563. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/563. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

142/33. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Batthyány kastély műemléképülethez tartozó park
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/6. (564. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/564. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

142/34. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Újléta község Napközis Óvoda építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

164,0

/+164,0 tám./

164,0

/+164,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/2. (497. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/497. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/35. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
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1 Beruházás
12 Bagamér község Roma Közösségi Szolgáltató Ház kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

126,0

/+126,0 tám./

126,0

/+126,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/3. (505. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/505. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/36. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Nyíradony Város Önkormányzat Diákotthona épületének
bővítése és rekonstrukciója középiskolai oktatás és kollégiumi
férőhelyek kialakításának megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/4. (504. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/504. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/37. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
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és rekonstrukció Aradványpusztán
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

104,0

/+104,0 tám./

104,0

/+104,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/5. (503. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/503. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142/38. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata[3 660,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 660,0]
3 661,1

3 661,1

/+1,1 tám./

/+1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. ), 141/40. (792. sz. jav. - ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

142/39. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 6. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
6 MOM Művelődési Központ (I. ütem)
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/3.
takkal.

(772. sz. jav. - ),

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

146/12.

(772. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/1. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
[34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése] [ 161,0]
tám./
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 122,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 39,0]

/-161,0
/-122,0 kiad./
/-39,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/11. (650. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/650. 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.

144/2. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/230. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
[34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése] [ 161,0]
tám./
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 122,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok
]
[ 39,0]

/-161,0
/-122,0 kiad./
/-39,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/9. (724. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/724. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/3. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
[34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése] [ 161,0]
tám./
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 122,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 39,0]

/-161,0
/-122,0 kiad./
/-39,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/39. (772. sz. jav. - ), 146/12. (772. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/772. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
62,0
29,0

91,0

/-70,0

/-60,0 kiad./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/13. (545. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/545. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
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144/5. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
52,0
29,0

81,0

/-80,0

/-70,0 kiad./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/42. (536. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/536. 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.

144/6. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
95,0
31,0

126,0

/-35,0

/-27,0 kiad./
/-8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/17. (711. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/711. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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144/7. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
92,0
29,0

121,0

/-40,0

/-30,0 kiad./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/20. (712. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/712. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/8. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
62,0
19,0

81,0

/-80,0

/-60,0 kiad./
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/19. (713. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/713. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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144/9. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
92,0
29,0

121,0

/-40,0

/-30,0 kiad./
/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/18. (714. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/714. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/10. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 122,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 39,0]

[ 161,0]
40,0
13,0

53,0

/-108,0

/-82,0 kiad./
/-26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/11. (771. sz. jav. - ), 146/11. (771. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/771. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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144/11. Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása
[ 563,0]
919,0
/+356,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 270,0]
540,0
/+270,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 86,0]
172,0
/+86,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/10. (771. sz. jav. - ), 146/11. (771. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/771. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/12.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása
[ 563,0]
483,0
/-80,0 tám./
1 Működési költségvetés
/-80,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 107,0]
27,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. ), 141/40. (792. sz. jav. - ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

144/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
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7 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása[ 700,0]
1 Működési költségvetés
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
[ 190,0]

679,6

/-20,4 tám./

169,6

/-20,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. ), 141/40. (792. sz. jav. - ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 147/17. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

145/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

800,0

/-200,0 tám./

800,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/38. (406. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/406. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

938,0

/-62,0 tám./

938,0

/-62,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/407. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145/3. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

800,0

/-200,0 tám./

800,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/43. (422. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/422. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

145/4. Dr. Czira Szabolcs képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

800,0

/-200,0 tám./

800,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/44. (423. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

145/5. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

910,0

/-90,0 tám./

910,0

/-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/45. (492. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/492. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

145/6. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/172. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 126., 216. és 240. pontjai) 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

950,0

/-50,0 tám./

950,0

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/47. (553. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/553. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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145/7. Dr. Heintz Tamás, Szászfalvi László, Móring József Attila és dr. Gruber Attila képviselők kapcsolódva a T/1145/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet
11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
5 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

800,0

/-200,0 tám./

800,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/12. (629. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/629. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145/8. Dr. Heintz Tamás, Szászfalvi László, Móring József Attila és dr. Gruber Attila képviselők kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147.,
166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
5 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

790,0

/-210,0 tám./

790,0

/-210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/14. (630. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/630. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

145/9. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) 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
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5 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

880,0

/-120,0 tám./

880,0

/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/15. (634. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/634. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

145/10. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

500,0

/-500,0 tám./

500,0

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/39. (683. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/683. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145/11. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 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 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

920,0

/-80,0 tám./

920,0

/-80,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/737. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

146/1.

Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) 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
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 650,0

2 650,0

/-150,0

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/3. (485. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/485. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/2. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 636,0

2 636,0

/-164,0

/-164,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/34. (497. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

- 265 Indokolás a T/1145/497. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/3. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 674,0

2 674,0

/-126,0

/-126,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/35. (505. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/505. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/4. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 600,0

2 600,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/36. (504. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/504. számon.

/-200,0

- 266 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/5. Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 696,0

2 696,0

/-104,0

/-104,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/37. (503. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/503. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/6. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 700,0

2 700,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/33. (564. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/564. számon.
A módosító javaslatot:

/-100,0

- 267 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

146/7. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 720,0

2 720,0

/-80,0

/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/32. (563. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/563. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

146/8. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
1 000,0

1 000,0

/-1800,0

/-1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/22. (697. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/697. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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146/9. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 570,0

2 570,0

/-230,0

/-230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/25. (696. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/696. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/10. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 630,0

2 630,0

/-170,0

/-170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/24. (693. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/693. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/11.

Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

- 269 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]

[2 800,0]
2 552,0

2 552,0

/-248,0

/-248,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/10. (771. sz. jav. - ), 144/11. (771. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/771. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/12. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 800,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/39.
takkal.

[2 800,0]
2 761,0

(772. sz. jav. - ),

144/3.

2 761,0

/-39,0

/-39,0 kiad./
(772. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-

Indokolás a T/1145/772. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/1. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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.

- 270 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 2. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Budakalász iskola bővítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

80,0

/+80,0 tám./

80,0

/+80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/11. (737. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/737. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

147/2. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott
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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
1 Szarvas óvoda építés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

120,0

/+120,0 tám./

120,0

/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/7. (414. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/414. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/3.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

- 271 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
2 Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/5. (412. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/412. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/4. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
2 Kisgyőr Általános Iskola építésének I. üteme
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/14. (510. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/510. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
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200,0

/+200,0

tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/15. (516. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/516. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
3 Gyomaendrőd, Kner Imre Gimnázium
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/4. (411. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/411. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/7. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
3 Siófok kollégium bővítés
2 Felhalmozási költségvetés

200,0

/+200,0 tám./
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200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/28. (747. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/747. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/8. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
7 Sály Általános Iskola korszerűsítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/13. (508. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/508. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/9.

Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 13. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
2 Közoktatási intézmények beruházásai
10 Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szak.
Fejlesztésének elkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/468. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/10. Kósa Lajos, dr. Pósán László és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon
benyújtott 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 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 A debreceni Epreskerti Általános Iskola tornatermének építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

198,0

/+198,0 tám./

198,0

/+198,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/47. (777. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/777. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/11. Hirt Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz (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 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

161,0

/+161,0 tám./

161,0

/+161,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/1. (650. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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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.

147/12. Dr. Heintz Tamás, Szászfalvi László, Móring József Attila és dr. Gruber Attila képviselők kapcsolódva a T/1145/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet
11. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 Kaposvári Csiky Gergely Színház épületének felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/7. (629. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/629. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/13. Kósa Lajos, dr. Pósán László és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon
benyújtott 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 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
6 A debreceni Epreskerti Általános Iskola tornatermének építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

198,0

/+198,0 tám./

198,0

/+198,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/48. (776. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/776. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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147/14. Dr. Heintz Tamás, Szászfalvi László, Móring József Attila és dr. Gruber Attila képviselők kapcsolódva a T/1145/169. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147.,
166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
7 Kaposvár, Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

210,0

/+210,0 tám./

210,0

/+210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/8. (630. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/630. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

147/15.

Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
7 Magyarbánhegyes ÁMK Kossuth Lajos Általános Iskola
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

120,0

/+120,0 tám./

120,0

/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/9. (634. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/634. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.

147/16.

Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/170. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 194., 224. és 239. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Egyéb fejlesztési támogatás
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fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/21. (635. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/635. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/17. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 15. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú társaságok támogatása
7 Oktatási közhasznú társaságok támogatása
[1 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0]

833,2

/-166,8 tám./

833,2

/-166,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/35. (792. sz. jav. - ), 141/36. (792. sz. jav. - ), 141/38. (792. sz. jav. ), 141/40. (792. sz. jav. - ), 141/41. (792. sz. jav. - ), 142/38. (792. sz. jav. - ), 144/12. (792. sz. jav. - ), 144/13. (792. sz. jav. - ), 147/31.
(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

147/18. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 15. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú társaságok támogatása
7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/23.
takkal.

(793. sz. jav. - ),

1 000,0
147/20.

(793. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-

Indokolás a T/1145/793. számon.
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

147/19. Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) a
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alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú társaságok támogatása
8 Kulturális közhasznú társaságok támogatása
[4 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 000,0]

3 850,0

/-150,0 tám./

3 850,0

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/4. (486. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/486. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/20. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 15. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú társaságok támogatása
8 Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/23.
takkal.

(793. sz. jav. - ),

4 000,0
147/18.

(793. sz. jav. - ),

pontjaiban foglal-

Indokolás a T/1145/793. számon.

147/21. Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva a
T/1145/307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/363. sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 16.
alcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Kulturális gazdasági társaságok támogatása
[4 100,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 100,0]

3 950,0

/-150,0 tám./

3 950,0

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/5. (487. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/487. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/22. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
11 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 800,0

/+1800,0 tám./

1 800,0

/+1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/8. (697. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/697. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/23. Balog Zoltán és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/216. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 146. és 147. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
11 Terror Háza Múzeum működésének támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/9. (458. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/458. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/24. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
12 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány
170,0
/+170,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
170,0
/+170,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/10. (693. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/693. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/25. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
14 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
230,0

230,0

/+230,0

/+230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146/9. (696. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/696. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/26. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím
felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
19 Filmszakmai támogatások
2 Magyar Történelmi Film Alapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

110,0

/+110,0 tám./

110,0

/+110,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/694. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/27. Halász János és dr. Nyitrai Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/66. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
5 Ifjúsági zenekarok támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/30. (681. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/681. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/28. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
6 Program a népi kultúráért
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/29. (698. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/698. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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147/29. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 658,0]

458,0

/-200,0 tám./

[ 407,8]

207,8

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/28. (698. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/698. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/30. Halász János és dr. Nyitrai Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/66. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 658,0]

458,0

/-200,0 tám./

[ 407,8]

207,8

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/27. (681. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/681. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/31. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 658,0]

685,0

/+27,0 tám./

[ 55,0]

82,0

/+27,0 kiad./
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(792. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/792. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

147/32. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
1 Kardos kulturális központ kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

62,0

/+62,0 tám./

62,0

/+62,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/2. (407. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/407. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/33. Domokos László és Babák Mihály képviselők - kapcsolódva a T/1145/87. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 53. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését
javasolják a következő új 3. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
3 Hunya Művelődési Ház felújítása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/3. (410. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/410. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
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147/34.

Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
3 Hunya Művelődési Ház felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/6. (413. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/413. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/35. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 4. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
4 Kondoros, Kardos oktatási intézményeinek
fűtéskorszerűsítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/2. (409. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/409. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 285 -

147/36. Dr. Gruber Attila képviselő - kapcsolódva a T/1145/87. számú módosító javaslathoz
(T/1145/380. sz. ajánlás 53. pontja) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím
felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
5 Balatoni Regionális Könyvtár támogatása, első ütem
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/26. (749. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/749. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/37. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
5 Kardos parkosítás, szobor tér kialakítás
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/1. (408. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/408. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/38. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/1145/169. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 99., 128., 147., 166., 178. és 236. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 32. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
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32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
6 Békésszentandrás, Faluközpont rehabilitáció
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/1. (406. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/406. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/39. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 35. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Civil és non-profit szervezetek támogatása
5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,testületek,egyesületek, bizottságok
/+150,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 680,0]
830,0

[ 680,0] 830,0
/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/45. (691. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/691. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/40. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/162. számú módosító javaslathoz
(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 11. cím 39. alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését
javasolja a következő új 3. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások
3 A Főegyházmegyei Könyvtár állományvédelme
30,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
30,0

/+30,0 tám./
/+30,0 kiad./

- 287 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/12. (479. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/479. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/41. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/1145/307. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 152/3., 169/1. és 228/6. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 50. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék

[ 300,0]
[ 300,0]

200,0
200,0

/-100,0 kiad./
/-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/37. (592. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/592. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/42. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[12 609,3]
[12 609,3]

12 459,3
12 459,3

/-150,0 kiad./
/-150,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/14. (695. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/695. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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147/43. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[12 609,3]
[12 609,3]

12 499,3
12 499,3

/-110,0 kiad./
/-110,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/26. (694. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/694. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/44. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[12 609,3]
12 609,3 tám.
[12 609,3]
12 609,3 kiad.

12 609,3 tám.
12 609,3 tám.
12 509,3

/-100,0 kiad./

12 509,3

/-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/22. (684. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/684. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/45. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/66. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[12 609,3]
[12 609,3]

12 459,3
12 459,3

/-150,0 kiad./
/-150,0 tám./
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Indokolás a T/1145/691. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/46. Püski András és Kiss Attila képviselők - kapcsolódva a T/1145/66. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 232. és 246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[12 609,3]
[12 609,3]

12 509,3
12 509,3

/-100,0 kiad./
/-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142/31. (688. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/688. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/47. Kósa Lajos, dr. Pósán László és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon
benyújtott 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 11. cím 50. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék

[ 300,0]
[ 300,0]

102,0
102,0

/-198,0 kiad./
/-198,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/10. (777. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/777. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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147/48. Kósa Lajos, dr. Pósán László és Halász János képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon
benyújtott 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 11. cím 50. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
[12 609,3]
[12 609,3]
12 411,3

12 411,3
/-198,0 tám./

/-198,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/13. (776. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/776. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

147/49. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/261. számú módosító javaslathoz
(T/1145/363. sz. ajánlás 180/2. és 228/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 004,1]

1 804,1

/-200,0 tám./

[ 497,7]

297,7

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/68. (733. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/733. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/50. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 004,1]

1 804,1

/-200,0 tám./

[ 497,7]

297,7

/-200,0 kiad./
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Indokolás a T/1145/465. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/51.

Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/215. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 106. és 259. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 004,1]

1 904,1

/-100,0 tám./

[ 497,7]

397,7

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/59. (637. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/637. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/52. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/215. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 106. és 259. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 004,1]

1 964,1

/-40,0 tám./

[ 497,7]

457,7

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/60. (638. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/638. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/53. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
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1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 004,1]

1 904,1

/-100,0 tám./

[ 497,7]

397,7

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/55. (762. sz. jav. - ), 147/65. (762. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/762. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/54.

Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 004,1]

1 804,1

/-200,0 tám./

[ 497,7]

297,7

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/56. (763. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/763. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/55. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei [17 538,2]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 25,1]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
[17 038,2]

18 138,2

/+600,0 tám./

625,1

/+600,0 kiad./

17 538,2 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/53. (762. sz. jav. - ), 147/65. (762. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/56.

Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 148,5]

348,5

/+200,0 tám./

[ 59,3]

259,3

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/54. (763. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/763. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/57. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/1145/208. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 109. és 257. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
5 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 287,0]

293,0

/+6,0 tám./

[ 287,0]

293,0

/+6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/62. (632. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/632. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/58. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/1145/215. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 106. és 259. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Zalalövői mentőállomás rekonstrukciója

25,0

/+25,0 tám./
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4 Kormányzati beruházás

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/61. (560. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/560. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/59. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/215. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 106. és 259. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17.jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
17 Mezőkovácsháza Szakorvosi Rendelőintézet felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/51. (637. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/637. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/60. Dr. Spiák Ibolya képviselő - kapcsolódva a T/1145/215. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 106. és 259. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
19 Pusztaottlaka Orvosi Rendelő felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/52. (638. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/638. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
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147/61. Vigh László képviselő - kapcsolódva a T/1145/215. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 106. és 259. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[3 082,5]

3 057,5

/-25,0 tám./

[1 680,3]

1 655,3

/-25,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[2 882,5]

3 082,5 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/58. (560. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/560. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/62. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/1145/208. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 109. és 257. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[3 082,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 73,6]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[2 882,5]

3 076,5

/-6,0 tám./

67,6

/-6,0 kiad./

3 082,5 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/57. (632. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/632. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/63. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
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2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[3 082,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 73,6]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[2 882,5]

3 080,5

/-2,0 tám./

71,6

/-2,0 kiad./

3 082,5 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/69. (633. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/633. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/64. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/190. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 157. és 295. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[3 082,5]

2 922,5

/-160,0 tám./

[1 680,3]

1 520,3

/-160,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[2 882,5]

3 082,5 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/66. (765. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/765. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/65. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[3 082,5]

2 582,5

/-500,0 tám./

[1 680,3]

1 180,3

/-500,0 kiad./

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
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[2 882,5]

3 082,5 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/53. (762. sz. jav. - ), 147/55. (762. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/762. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/66. Szalay Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/190. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 157. és 295. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím
felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1 Balneotherápiás fürdő és fedett uszoda létesítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

160,0

/+160,0 tám./

160,0

/+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/64. (765. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/765. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/67. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím
felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
3 Mentőállomás létrehozása Bélapátfalván és Füzesabonyban
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

200,0
200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/50. (465. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/465. számon.

/+200,0

- 298 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/68. Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/1145/261. számú módosító javaslathoz
(T/1145/363. sz. ajánlás 180/2. és 228/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
42 Szentendrei szakellátó intézet támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/49. (733. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/733. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/69. Dr. Puskás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/1145/76. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 118. és 260. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 16. alcím 10. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Alapítványok támogatása
10 Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

2,0

/+2,0 tám./

2,0

/+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/63. (633. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/633. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/70. Czerván György képviselő - kapcsolódva a T/1145/33. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 167., 168., 169., 250., 251., 252., 272., 273., 305., 306. és 307. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 7.
jogcím módosítását javasolja:
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11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
7 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés
200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[3 635,1]
3 435,1
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés[3 199,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[8 880,0]
3 635,1 kiad.

[ 999,0] 799,0 //-200,0 kiad./

999,0 tám.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/71. (417. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/417. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/71. Czerván György képviselő - kapcsolódva a T/1145/33. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 167., 168., 169., 250., 251., 252., 272., 273., 305., 306. és 307. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
8 Nagykátai szakorvosi rendelőintézet felújítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147/70. (417. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/417. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

147/72.

Demeter Ervin képviselő - kapcsolódva a T/1145/174. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 152., 195., 274. és 536. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 15. cím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

- 300 15 Fogyasztói árkiegészítés

[120 000,0]

125 220,0

/+5220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (651. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/651. számon.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

150/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 305,5]

4 136,1

/-200,0 tám./

1 105,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/1. (594. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/594. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/1. Simon Gábor 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 XXVI.
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 016,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 328,2]
3 Dologi kiadások
[1 291,6]

1 061,6
344,0
1 230,5

/+45,3 kiad./
/+15,8 kiad./
/-61,1 kiad./

Indokolás a T/1145/429. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
"
"
151/2. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/177. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 162. és 299. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási Hivatal
[1 127,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 291,6]

827,4

/-300,0 tám./

991,6

/-300,0 kiad./

- 301 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166/3. (459. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/459. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/3. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/176. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 111. és 290. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási Hivatal
[1 127,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 291,6]

827,4

/-300,0 tám./

991,6

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/3. (461. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/461. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/4. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Schmidt Ferenc, dr. Semjén Zsolt,
Szászfalvi László és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/1145/176. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 111. és 290. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Foglalkoztatási Hivatal
[1 127,4]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 291,6]

927,4

/-200,0 tám./

1 091,6

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/4. (462. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/462. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/5.

Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Schmidt Ferenc, dr. Semjén Zsolt,
Szászfalvi László és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/1145/177. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 162. és 299. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

- 302 2 Foglalkoztatási Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[1 127,4]

927,4

/-200,0 tám./

[1 291,6]

1 091,6

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166/4. (463. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/463. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158/1. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Állami szociális intézetek
5 Hajnal István Idősek Otthonának rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/4. (540. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/540. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158/2. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Állami szociális intézetek
5 Doboz község, idősek otthona építésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/5. (544. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/544. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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158/3. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 12. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
12 Állami szociális intézetek
5 Napközi konyha felújítása, felszerelése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

26,0

/+26,0 tám./

26,0

/+26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/6. (534. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/534. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158/4. Dr. Gyimesi Endre, Soltész Miklós és Borsos József képviselők - kapcsolódva a T/1145/88.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 3. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházások
3 Zalaegerszeg-Gellénháza-Nagylengyel idősek otthonának kialakítása
tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0

200,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/2. (426. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/426. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158/5. Dr. Gyimesi Endre, Soltész Miklós és Borsos József képviselők - kapcsolódva a T/1145/88.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházások
4 Zalaegerszegen a Petőfi laktanya ter. idősotthon létesítés
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

- 304 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/3. (427. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/427. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím 1. jogcímcsoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása
1 Tiszafüredi Platán Gondozási Központ
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150/1. (594. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/594. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/2. Dr. Gyimesi Endre, Soltész Miklós és Borsos József képviselők - kapcsolódva a T/1145/88.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása [1 343,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 343,5]

1 143,5

/-200,0 tám./

1 143,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/4. (426. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/426. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/3. Dr. Gyimesi Endre, Soltész Miklós és Borsos József képviselők - kapcsolódva a T/1145/88.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1.
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása [1 343,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 343,5]

1 143,5

/-200,0 tám./

1 143,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/5. (427. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/427. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/4. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása [1 343,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 343,5]

943,5

/-400,0 tám./

943,5

/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/1. (540. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/540. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/5. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása [1 343,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 343,5]

1 143,5

/-200,0 tám./

1 143,5

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/2. (544. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/544. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/6. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 14. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása [1 343,5]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 343,5]

1 317,5

/-26,0 tám./

1 317,5

/-26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158/3. (534. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/534. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159/7.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 40. alcím módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 003,2]

[1 150,0]
978,2

1 125,0

/-25,0

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/2. (794. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/794. számon.

163/1.

Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós és Deák András képviselők - kapcsolódva a
T/1145/88. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 42.
alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
3 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

250,0

/+250,0 tám./

250,0

/+250,0 kiad./

- 307 Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169/2. (428. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/428. számon.

163/2. Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós és Deák András képviselők - kapcsolódva a
T/1145/88. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 42.
alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
4 Békéltető testületek támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169/1. (425. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/425. számon.

163/3. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/176. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 111. és 290. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 51. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 370,0]

[ 400,0]
670,0

700,0

/+300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/3. (461. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/461. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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163/4. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Schmidt Ferenc, dr. Semjén Zsolt,
Szászfalvi László és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/1145/176. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 111. és 290. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 51. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja
tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 370,0]

[ 400,0]
570,0

600,0

/+200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/4. (462. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/462. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

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

[ 390,0]

/-390,0
/-390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166/1. (785. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/785. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és
családügyi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

165/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 53. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése
1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása[
652,7]
677,7
/+25,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 455,2]
480,2
/+25,0 kiad./

- 309 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159/7. (794. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/794. számon.

166/1. Teleki László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcímcsoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

390,0

/+390,0 tám./

390,0

/+390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/1. (785. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/785. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és
családügyi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

166/2. Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcímcsoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
9 Szent László Őssejt Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem felel meg
a Házszabály 121. § (7) bekezdésében foglaltaknak, ezért szavazásra nem bocsátható.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169/3. (488. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/488. számon.

166/3. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/1145/177. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 162. és 299. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI

- 310 MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/2. (459. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/459. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

166/4. Balog Zoltán, Bíró Ildikó, Ékes Ilona, Farkas Flórián, Schmidt Ferenc, dr. Semjén Zsolt,
Szászfalvi László és Varga József képviselők - kapcsolódva a T/1145/177. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 162. és 299. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 54. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
54 Alapítványok támogatása
11 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/5. (463. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/463. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169/1. Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós és Deák András képviselők - kapcsolódva a
T/1145/88. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 21. cím 3.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
3 Különféle jogcímen adott térítések
3 Terhesség-megszakítás
[1 400,0]

1 200,0

/-200,0 kiad./

- 311 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/2. (425. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/425. számon.

169/2.

Koszorús László, Ágh Péter, Soltész Miklós és Deák András képviselők - kapcsolódva a
T/1145/88. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 151., 152. és 157. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 21. cím 3.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
3 Különféle jogcímen adott térítések
3 Terhesség-megszakítás
[1 400,0]

1 150,0

/-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/1. (428. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/428. számon.

169/3. Borsos József képviselő - kapcsolódva a T/1145/128. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 29., 198., 201., 203., 204. és 284. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. SZOCIÁLIS
ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 21. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
3 Különféle jogcímen adott térítések
3 Terhesség-megszakítás
[1 400,0]

1 350,0

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166/2. (488. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/488. számon.

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
172/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) alpont ab) alpont
módosítását javasolja:
„ab) Okmányiroda működési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG: 513 forint/ügyirat [az egyes okmányirodák 2005. október 1-je és 2006. szeptember 30-a
közötti egyévi ügyiratszáma után, de] okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább 6 000 000 forint.
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: KANYVH) által rendelkezésre bocsátott
2005. október 1-je és 2006. szeptember 30-a közötti ügyiratszáma szerint illeti meg.”

- 312 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ), 172/5. (795. sz. jav. - ),
172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

172/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) alpont ac) alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/ac) Gyámügyi igazgatási feladatok/
„A hozzájárulás [a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet] a külön jogszabályban [által] kijelölt városi, fővárosi, kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási – elsőfokú gyámhatósági – feladataihoz illeti meg, a 2006. december 31-ei állapot szerint. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok
foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ), 172/5. (795. sz. jav. - ),
172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

172/3. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 353.,
359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507., 518., 524.,
529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) alpont módosítását javasolja:
/2. Körzeti igazgatás/
„b) Építésügyi igazgatási feladatok
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 146 forint/fő
A hozzájárulás – lakosságszám szerint – a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendeletben kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátására kijelölt körzetközpontként működő és a nem körzetközpont önkormányzatokat illeti meg.]
ba) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG : 50 Ft/fő
A hozzájárulás - lakosságszám szerint - az építésügyi hatósági feladatokat ellátó, külön jogszabályban kijelölt körzetközpontként működő önkormányzatokat illeti meg.

- 313 bb) Építésügyi igazgatási feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 200 forint/döntés az egyes építésügyi hatóságok 2005. október 1-je és 2006. szeptember
30-a közötti egyévi ügyiratszáma után.
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az építésügyi hatósági
ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek száma szerint illeti meg.”
Indokolás a T/1145/610. 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.

172/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja:
„b) [Építésügyi igazgatási feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 146 forint/fő
A hozzájárulás – lakosságszám szerint – a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendeletben kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátására kijelölt körzetközpontként működő és a nem körzetközpont önkormányzatokat illeti meg.]
b) Építésügyi igazgatási feladatok
ba) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 forint/fő
A hozzájárulás- lakosságszám szerint - az építésügyi hatósági feladatokat ellátó, külön jogszabályban kijelölt körzetközpont és nem körzetközpont önkormányzatokat illeti meg 2006. december 31-ei állapot szerint.
bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 600 forint/döntés
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az építésügyi hatósági
ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek 2005. október 1-je és 2006. szeptember 30-a közötti száma szerint illeti meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/5. (795. sz. jav. - ),
172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

- 314 -

172/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont igénybevétel feltételei
módosítását javasolja:
/5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/
„A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KANYVH által 2006. [október]
január havi állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

172/6. Dr. Karsai József és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/166. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336.,
337., 338., 339., 340., 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499.,
501., 502., 506., 507., 518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont módosítását javasolják:
„7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal
küzdő települési önkormányzatok feladatai
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 600 forint/fő]
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
település:
Fajlagos összeg: 2 500 forint/fő
b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
település:
Fajlagos összeg: 4 600 forint/fő
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló külön jogszabály által meghatározott települések önkormányzatait lakosságszám szerint illeti meg.”
Indokolás a T/1145/438. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172/7. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja:
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küzdő települési önkormányzatok feladatai
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 600 forint/fő]
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
település:
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 forint/fő
b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
település:
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 600 forint/fő
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló külön jogszabály által meghatározott települések önkormányzatait lakosságszám szerint illeti meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

172/8. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont fajlagos összeg módosí-

tását javasolja:
/9. Pénzbeli szociális juttatások/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 3 800 – […] 19 500 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) alpont fajlagos öszszeg módosítását javasolja:
/f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás/
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) alpont fajlagos öszszeg módosítását javasolja:
/j) Időskorúak nappali intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [125 000] 150 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) alpont fajlagos öszszeg módosítását javasolja:
/k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [197 000] 220 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/5. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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173/4. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/1145/22. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 461. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont módosítását javasolja:
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 900 000 forint/fő
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata által fenntartott, különleges,
illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői
bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
különleges, illetve b) pontja szerinti speciális ellátásban részesülnek.
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges.
ab) Demens betegek, [F]fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő
aba) A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve a Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn.
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon demens
betegek ellátását biztosítják, akik rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével.
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek
megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 2006-ban normatív hozzájárulásban részesültek.
Az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betegek után is az e pont
szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével.
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.
abb) A hozzájárulás [50]70 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja
szerinti új szolgáltatásként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek.
A hozzájárulás 70 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely - a Kiegészítő szabályok 5.B) pontja szerinti új
szolgáltatásként - 2007. év folyamán a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően demens betegek ellátását biztosítja.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma
osztva 365-tel.
[ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 760 000 forint/fő
aca) A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, akik rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével.
Az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betegek után is az e
pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével.
„acb) A hozzájárulás 50 %-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új belépőként – 2007. év folyamán a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően demens betegek ellátását biztosítja.”
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elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási
napok száma osztva 365-tel.]”
Indokolás a T/1145/588. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont aa) alpont
fajlagos összeg módosítását javasolja:
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/
/aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [900 000] 950 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) alpont ac) alpont
fajlagos összeg módosítását javasolja:
/ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [760 000] 800 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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173/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont ba) alpont
fajlagos összeg módosítását javasolja:
/ba) Otthont nyújtó ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [785 500] 820 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont bb) alpont
fajlagos összeg módosítását javasolja:
/bb) Utógondozói ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [630 000] 680 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/9. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) alpont bd) alpont

fajlagos összeg módosítását javasolja:
/bd) Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [550 000] 700 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) alpont igénybevétel feltételei ca) alpont felvezető szöveg módosítását javasolja:
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/
„ca) A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthon[ok]aiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg azt az önkormányzatot, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú
megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett.
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/12. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/11. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 353.,
359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507., 518., 524.,
529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) alpont módosítását javasolja:
„14. Gyermekek napközbeni ellátása
a) Bölcsődei ellátás
aa)FAJLAGOS ÖSSZEG férőhelyek száma alapján: [500 000] 250 000 forint/[fő] férőhely
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében
ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe.
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának normatív
alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.
A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt. tv. 30. §-ának (6) bekezdése alapján fejlesztő
felkészítésben részesülő gyermek után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.4.2. és a
16.4.3. pont szerinti hozzájárulást.
ab) FAJLAGOS ÖSSZEG ellátottak száma alapján: 250 000 forint/fő
Az ellátottak számának meghatározása:
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251-gyel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma
alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.”
Indokolás a T/1145/450. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) alpont fajlagos
összeg módosítását javasolja:
/a) Bölcsődei ellátás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 547 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont 1. alpont 1. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/15.1.1. Óvodai nevelés/
„A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc hónapjára) veheti igénybe a
helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után, akik [–
az éves közoktatási statisztikai adatszolgáltatás szerint –] 2006. [október 1-jéig] december 31-éig a harmadik
életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben [legalább] december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik.
[Ezen túl azokat a gyermekeket, akik a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszámmérés (október 1.) időpontját
követően december 31-éig betöltik, de csak 2007. január 1-jét követően kapcsolódnak be az óvodai nevelésbe, a
létszám számításánál az óvodai nevelésbe lépést követő hónap elsejétől számítható hónapok arányában lehet figyelembe venni.]
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2006. év szeptember 1-jéig betöltik,
kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont
alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.”
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172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

173/14. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 1. alpont
módosítását javasolja:
„16.2.1. Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 forint/fő/év 2007. évre [12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva] január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan számítva,
FAJLAGOS ÖSSZEG: 95 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől december 31-éig időarányosan számítva,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/2. (803. sz. jav. - ), 179/1. (803. sz. jav. - ), 187/7. (803. sz. jav. - ),
191/1. (803. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/803. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/1. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők kapcsolódva a T/1145/155. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 69., 129., 425. és
490. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont módosítását javasolják:
„16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG : [40 000] 59 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
hónapra számítva.

2008. évre időarányosan 8

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény
képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.
A 16.2. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy
jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16.2.1 . és 16.2.2. jogcím szerinti oktatásban is részesül,
vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú
művészetoktatási 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 kötelezettséget választotta,
és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított
foglalkozások száma nem vonható össze.
A 16.2 . pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Közokt . tv. 1 . számú melléklet Második
rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás
meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontj[a]át[ alapján, a
2007/2008 . tanévtől (szeptember 1-jétől)
hatályba lépő rendelkezések - a Kiegészítő szabályok 10. p) pontja szerinti - előírásait is].”
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont
módosítását javasolja:
„16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 50 000 forint/fő/év 2007. évre [12 hónapra] január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan számítva, [2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva]
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől december 31-éig időarányosan számítva,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény
képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.
A 16.2. 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 szerinti oktatásban is részesül, vagy
ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes
iskola keretében részesül művészetoktatásban, az e pont szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána.
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta,
és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított
foglalkozások száma nem vonható össze.
A 16.2. pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni [a Közokt. tv. 1. számú melléklet Második
rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontja
alapján, a 2007/2008. tanévtől (szeptember 1-jétől) hatályba lépő rendelkezések –] a Kiegészítő szabályok 10.
p) pontja szerinti – előírásait is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/14. (803. sz. jav. - ), 179/1. (803. sz. jav. - ), 187/7. (803. sz. jav. - ),
191/1. (803. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/803. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 2. alpont 2. alpont
módosítását javasolja:
„16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 50 000 forint/fő/év [2007. évre 12 hónapra, 2008. évre] időarányosan [8] a
2007. költségvetési év első 6 hónapjára [hónapra] számítva
40 000 forint/fő/év 2007. költségvetési év utolsó 6 hónapjára és a 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény
képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.
A 16.2. 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 szerinti oktatásban is részesül, vagy
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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 kötelezettséget választotta,
és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított
foglalkozások száma nem vonható össze.
A 16.2. pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni [a Közokt. tv. 1. számú melléklet Második
rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1/c) alpontja
alapján, a 2007/2008. tanévtől (szeptember 1-jétől) hatályba lépő rendelkezések –] a Kiegészítő szabályok 10.
p) pontja szerinti – előírásait is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1.
191/2. (802. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(802. sz. jav. - ),

179/2.

(802. sz. jav. - ),

187/8.

(802. sz. jav. - ),

Indokolás a T/1145/802. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/1. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 1. alpont módosítását javasolják:
„16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 318 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt. tv. 53. §ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után.
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali oktatásban még
nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
[Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a Közokt. tv.
53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő,
nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után.]
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hiánya
miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj,
közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.
A Közokt. tv. szerint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi neveléséhez oktatásához nem ez, hanem a 16.3.4. pont szerinti hozzájárulás igényelhető.”
Indokolás a T/1145/609. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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175/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 2. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók
nevelése, ellátása/
„A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára veheti] igénybe
veheti a helyi önkormányzat azok után a kollégiumban elhelyezett tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében szervezik meg a nevelést, ellátást.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/3. A Költségvetési

bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 3. alpont 3. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/16.3.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása/
„A hozzájárulást [2007. január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára veheti] igénybe
veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási
miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a nevelést, oktatást.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/4. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők kapcsolódva a T/1145/152. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 445. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 1. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/16.4.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában/
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alapján – a] A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában,
szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után a következők szerint:
a) hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók után, ha tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott – a Közokt. tv. 27. §-ának (10) és (12)
bekezdésében meghatározott – speciális szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó
tanulók után is.
b) A hozzájárulás 70 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolába járó azon tanulók után, akiknek az esetében a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3)
bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a
2006/2007. tanévet, illetve a 2007/2008. tanévet, illetve a 2006/2007. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2007/2008.
tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés
(tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a
rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig
igényelhető.
„c) A hozzájárulás [130]240 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az
óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál három gyermekként, tanulóként kell számításba
venni, továbbá – a Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – fejlesztő iskolai oktatásban részesülő tanulók után.”
d) A hozzájárulás [90]160 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az
óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe
venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban,
illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják.
e) A hozzájárulás [80]140 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az
óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe
venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban nevelik és oktatják.
[2007. szeptember 1-jétől – a Közokt. tv. módosuló 30. §-ának (7) bekezdése és a 121. §-a (1) bekezdésének
29. pontjában meghatározott gyermekek, tanulók után igényelhetők az a-e) pont szerinti hozzájárulások. A
16.4.1. pont szerinti hozzájárulások mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül a 16.1.-16.3., a
16.5., a 16.7.-16.9. a 16.11. és 17. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott
feltételekkel.]”
Indokolás a T/1145/778. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 4. alpont 1. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
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„2007. szeptember 1-jéig [– a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 2006. december 31-éig hatályos 29. pontja
alapján –] a hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola
1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában,
szakiskolában és szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után a következők szerint:
a) hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók után, ha tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott – a Közokt. tv. 27. §-ának (10) és (12)
bekezdésében meghatározott – speciális szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó
tanulók után is.
b) [A] 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 70 %-át, szeptember 1-jétől a 60%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolába járó azon tanulók után, akiknek az esetében a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés
indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2006/2007. tanévet, illetve a 2007/2008. tanévet, illetve a
2006/2007. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2007/2008. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai
rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c) [A] 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130 %-át, szeptember 1-jétől a 160%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának
számításánál három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, továbbá – a Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – fejlesztő iskolai oktatásban részesülő tanulók után.”
d) [A] 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 90 %-át, szeptember 1-jétől a 80%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának
számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a
többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják.
e) A hozzájárulás 80 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az óvodai
csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban nevelik és oktatják.
[2007. szeptember 1-jétől – a Közokt. tv. módosuló 30. §-ának (7) bekezdése és a 121. §-a (1) bekezdésének
29. pontjában meghatározott gyermekek, tanulók után igényelhetők az a-e) pont szerinti hozzájárulások.] A
16.4.1. pont szerinti hozzájárulások mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül a 16.1.-16.3., a 16.5.,
a 16.7.-16.9. a 16.11. és 17. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételekkel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/6. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 7. alpont igénybevétel
feltételei módosítását javasolja:
/16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/
a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
?- óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai
nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve)
szerinti nevelési program alapján biztosítja,
?- iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja,
?- iskolában azon tanulók után, akiknek – a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján – kiegészítő kisebbségi
oktatást biztosít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint.
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi
óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett
programban részt vevő gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel.
b) A hozzájárulás 50 %-át 2007. augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára veheti igénybe a helyi
önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan menekült, menedékes, 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.
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, továbbá e mellett
nem igényelhető a 16.8. pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. l) pontjában foglalt további együttes feltételeket is.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/7.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 10. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása/
„a) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a
13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7.és 9. évfolyamtól kezdődően –
a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzé-
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esetén ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is.
b) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti azok után a középiskolai, szakiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programja, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. Ez utóbbi program esetében a 9. előkészítő vagy felzárkóztató osztályba
járó középiskolai, szakiskolai tanulók után jár a hozzájárulás.”
Az a)-b) pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.1. pont[ok] szerinti hozzájárulás nem igényelhető.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/8.

Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 2. alpont módosítását javasolja:
„16.11.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra, 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek,
tanulók létszáma után. Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása.
A társulás intézményeibe járó - 10.000 lélekszám fölötti és a halmozottan hátrányos kistérségekhez nem tartozó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.”
Indokolás a T/1145/559. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont 11. alpont 2. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/16.11.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/
„A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban
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meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak
azokon az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében)
résztvevőket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték.
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/7. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/10. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont 2. alpont módosítását

javasolja:
„17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő/év
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. §-ának (4) bekezdése alapján – az 1-13.
évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – a nappali rendszerű oktatásban
részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2007/2008. tanévi
nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján.
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.
[A hozzájárulással való elszámolás a 2007/2008. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai
létszám alapján történik, a felhasználásánál figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. o) pontjában
foglaltakat is.
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig történik.]
b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyv-ellátásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 forint/fő/év
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan, e melléklet
15.2. pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2007/2008. tanévi
közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján igényelhetik.
Az a)-b) pontok szerinti hozzájárulással való elszámolás a 2007/2008. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történik, a felhasználásánál figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. o)
pontjában foglaltakat is.
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig történik.”
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172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/7. (795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

175/11. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/104. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 20. pont felvételével:
20. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT:

18 287,0 millió forint

1. A támogatás igénylésének általános feltételei
1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, amelyek:
1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat,
c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül
csak egyet vállalt a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII.
törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának (1) bekezdés a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható,
1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti 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,
1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.1.1. pont szerinti
három közszolgáltatási feladat tekintetében,
1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,
1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.
1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha a 1.1.1.1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2007. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy feladat ellátása
2007. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2007. január 31-ét követően vesz részt a
feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú
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2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei
2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

200 forint/fő,

+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó 500 fő alatti lakosságszámú település,
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település,
+ 100 000 forint/1 001 fő feletti lakosságszámú település,
de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként.
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma és lakosságszáma
szerint illeti meg.
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a Tkt. tv. 2. §-ának
(1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi
szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az
esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja,
hogy a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás,
– intézményi társulások, vagy
– a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

100 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

73 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
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járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint.
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után,
akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti településen van,
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási
hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás
vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az előző pont szerint bejáró gyermekek számával azonos
számú gyermekek után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek,
tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek,
ac) amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás iskolabusz működtetéséről gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával
biztosítja, az utaztatott gyermekek, tanulók után az alaptámogatás összegével azonos további
támogatás vehető igénybe. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és elszámolása a közoktatási intézmény vezetője által az iskolabuszt – a lakóhely és az iskola
között – igénybe vevő, rendszeresen utaztatott gyermekek, tanulók számának tárgyév február 1jei és október 1-jei állapotáról a többcélú kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok átlaga
alapján történik. A támogatás igénybe vételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek,
tanulók mellett kísérő utazzon.
b) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók
alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

40 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja
szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma
után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek
hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van.
c) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

60 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény –
székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára
járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Iskolai tagintézmény esetében a támogatás
igénybe vételének további feltétele, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön.
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
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logopédiai ellátás; gyógytestnevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

11 000 forint/fő/szakszolgálat/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési
évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban:
–
–
–
–

logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal,
nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2007. évben legalább hat alkalommal,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2006/2007. tanévben legalább egy alkalommal,
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben.

Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után
igényelhető.
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás
fenntartásában működő intézmény/intézmények útján, szakember közös foglalkoztatásával.
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek
megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.
2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

210 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

190 000 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását:
–
–
–
–

időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,
időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása.

A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú kistérségi
társulás:
–
–

ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön fenntartott, legkésőbb 2006. január 31-től intézményi társulás fenntartásában
működő egységes intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal működjön.
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A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 3.1. pontja
szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével létrehozott,
a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a
Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján lát el:
–
–
–
–
–
–

családsegítés,
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
nappali ellátás.

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában
részt vesznek, és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkormányzatok
száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek.
a) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

320 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

300 forint/fő

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

250 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatának ellátásáról.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a többcélú
kistérségi társulást.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan nem foglalkoztathatnak
családsegítőt.
b) Házi segítségnyújtás
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FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

48 000 forint/fő

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

35 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan nem foglalkoztathatnak
gondozót.
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

26 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

22 000 forint/fő

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

11 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint illeti meg.
d) Közösségi ellátások
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 300 000 forint/szolgálat

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 000 000 forint/szolgálat

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 000 000 forint/szolgálat

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi ellátások biztosításáról.
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e) Támogató szolgálat
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 500 000 forint/szolgálat

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/szolgálat

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 500 000 forint/szolgálat

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató szolgálat feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.
f) Nappali ellátás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

90 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

64 000 forint/fő

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

30 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichiátriai és
szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül
legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű biztosításáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához,
utazási kiadásaihoz használható fel.
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekvédelmi szakellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

550 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő
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valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult formában működjön:
– a helyettes szülői hálózat,
– a gyermekek átmeneti otthona,
– a családok átmeneti otthona.
E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik.
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül,
– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról legkésőbb 2006. január 31-étől intézményi társulások gondoskodnak.
A Társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa megszervezett ellátásban részt vevő intézményi ellátottak után illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak
becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra
vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 200 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

950 forint/fő

A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermekjóléti
alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő szabályok
3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével
létrehozott, a Ttv 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján lát el:
– a gyermekjóléti szolgáltatás,
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
– a gyermekek átmeneti gondozása.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma
után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során
felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz
használható fel.
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FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári feladatainak ellátáshoz. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató
hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása során felmerülő működési és felhalmozási
kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a
szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

90 000 forint/költségvetési szervek száma alapján számított mutatószám

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely az Ötv., az Áht, valamint a Ber. szabályai alapján - a Kiegészítő szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek megfelelően - gondoskodik a belső
ellenőrzési feladat ellátásáról.
A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.
A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2007. január 31-ei száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint:
– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, és a többcélú kistérségi társulás és
költségvetési szervei, továbbá a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, valamint
– a 3500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei közül legfeljebb
a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveivel azonos számú
költségvetési szerv után igényelhető.
Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok
költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi társulás saját feladatellátásában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során felmerülő működési
és felhalmozási kiadásokhoz.
Kiegészítő szabályok:
1. Általános szabályok
1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2.-2.6. és 2.8. pontjai szerinti 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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azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa vállalt azon feladatokhoz, amelyek ellátásához a 2.2.-2.8. pontok szerint normatív támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott,
Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő azon intézményekre fordíthatja, amelyek
után támogatásban részesült.
1.3. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényli, amely:
– a 2.2., 2.3., 2.4. c), 2.4. f) és 2.5. pontok szerinti feladatok esetében az ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek tagja az intézményi társulás székhely települése,
– a 2.4. a), 2.4. b) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a kistérségen kívüli települések lakosai számára biztosítja,
– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok költségvetési
szervei számára biztosítja.
1.4. Az egyes feladatok ellátásához igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján és feladatonként, a költségvetési évben jogszerűen elszámolt kiadások és
vállalt kötelezettségek figyelembevételével történik.
1.5. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2006. január 1-jei állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási
státusát a 2006. október 21-ei állapot szerint kell figyelembe venni.
2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok
2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás e pont szerinti feltételeket
teljesítő intézményt tart fenn igényelheti a 2.2.1. pont szerinti támogatásokat. Azon önkormányzatokat,
melyek önállóan tartják fenn intézményeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények teljesítik a 2.1.1. a), illetve c) pontok, és 2.1.2. a), illetve c) pontok szerinti feltételeket.
2.1.1. Az óvodákban
a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a
75 %-át, a harmadik nevelési évben az 50 %-át;
– a 2007/2008. nevelési évben indított valamennyi óvodai nevelési évben a 75 %-át;
b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi társulásban
gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben a 65 %-át, a
harmadik nevelési évben az 50 %-át,
– a 2007/2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban a 65 %-át;
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intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat,
úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben a 75 %-át, a
harmadik nevelési évben az 50 %-át,
– a 2007/2008. nevelési évben indított első óvodai nevelési évben a 100 %-át, a második és
harmadik óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át.
2.1.2. Az iskolákban
a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának:
– a 2006/2007. tanévben indított 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 3-4. és 78. évfolyamokon együttesen az 50 %-át
– a 2007/2008. tanévben 1-3. és 5-7. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 4. és
8. évfolyamokon az 50 %-át;
b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az oktatás ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 3-4. és 78. évfolyamokon együttesen az 50 %-át;
– a 2007/2008. tanévben 1-3. és 5-7. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 4. és
8. évfolyamokon az 50 %-át;
c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan
intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat,
úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 3-4. és 78. évfolyamokon együttesen az 50 %-át;
– a 2007/2008. tanévben 1 és 5. évfolyamokon a 100 %-át, a 2-3. és 6-7. évfolyamokon
együttesen a 75 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50 %-át.
d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskolaként működik, úgy a 2007/2008. tanévben a 9-13. évfolyamokon az osztályok átlaglétszámának el kell érnie
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a
100 %-át.
2.1.3. Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények, amelyekben a
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok vannak, és amely
intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátását. A többcélú
kistérségi társulás abban az esetben igényelhet támogatást ezen intézmények után, amennyiben az
alábbi feltételek teljesülnek:
– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja fenn,
– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett
önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló csoportok, tanulócsoportok számát figyel-
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– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a 2006/2007., 2007/2008. nevelési
években és tanévekben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65 %-át,
– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett
csoport van, amely eléri az előző bekezdés szerinti létszámot, úgy a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportot is beleértve kell elérnie az osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám 65 %-át.
2.2. A Kiegészítő szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és általános iskolákat
fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a pontban meghatározott esetekben –
az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó
gyermekek, tanulók után azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhető.
2.2.1. Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás gondoskodik, úgy az óvodai csoportok átlaglétszáma két fővel lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a
75 %-ánál,
– a 2007/2008. nevelési évben indított valamennyi óvodai nevelési évben a 75 %-ánál,
2.2.2. Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás
gondoskodik, úgy az általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két fővel lehet kevesebb a
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben indított 1-2. és 5-6. évfolyamon együttesen a 75 %-ánál,
– a 2007/2008. tanévben indított 1-3. és 5-7. évfolyamon együttesen a 75 %-ánál.
2.2.3. Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban gondoskodik:
– a 2006/2007. és 2007/2008. nevelési években az óvodai csoportok és az általános iskola 14. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a Közokt. tv.
3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport/osztály átlaglétszámnak az 50 %-át,
– amennyiben az 5-8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy a 2006/2007 és
2007/2008 tanévekben az 5-8. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50 %-át.
2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai:
2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő egy
intézménynek.
2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész
3. pontjában foglalt előírásokat is figyelembe kell venni.
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2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem elismerhető.
2.3.5. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési
éveket és tanéveket érintő csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba járó gyermekek számával súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont
csoportba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított
átlagot.
2.4. A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthető ellátottnak, ha
a településen található valamennyi – önkormányzat, intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában levő – közoktatási intézmény teljesíti a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja
szerinti átlaglétszám-feltételeket.
2.5. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és nyilvántartásba vették. Az intézményi társulások esetében
további feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása
és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása.
2.6. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele és az elszámolás a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó
előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra épül.
2.7. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói jogviszony szünetelése esetén nem igényelhetők.
2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében az átlaglétszám számítása és a feladat ellátásához kapcsolódó támogatások megállapítása – az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és az
ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának kivételével – a tervezésnél a többcélú kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megelőző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján történik. Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az
ellátott, oktatott 2006/2007. tanévi nyitó létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévi nyitó létszám
4/12 részének intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett éves,
jogcímenként összesített átlaga alapján történik.
2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében az ellátottak után igényelt
támogatás elszámolása az következők szerint történik: az ellátottak száma egyenlő a naptári évre felösszesített heti ellátotti létszám ellátási hetek számával osztott átlaglétszáma.
3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok
3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását
biztosíthatja:
–

intézményfenntartóként,

- 344 –

szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – intézményi társulások útján, melyek:
= lakosságszáma a családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás alapszolgáltatási
feladatok esetében legalább 3 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma
nem éri el a 3 000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,
= a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellátások, mint
alapszolgáltatási feladatok esetében megfelelnek a Szoctv.-ben előírt feladatszervezési
előírásoknak,
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedélylyel.

– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján.
3.2. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását a
3.1. pontban rögzítetteken túl biztosíthatja továbbá külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi
társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. A többcélú kistérségi társulás e feladatellátás alapján azonban a 2.4. pont szerinti támogatást nem veheti
igénybe.
Azon önkormányzatokat, melyekre a többcélú kistérségi társulás a fenti formában látja el a szociális
alapszolgáltatási feladatokat, – a 3.2.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén – a többcélú
kistérségi társulás tagjaként figyelembe lehet venni.
3.2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt feladatokról – írásban megkötött külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézménye működési engedélyének
legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és az így ellátott települések lakosságszámának együttesen legalább 3 000 főnek kell lennie.
További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi
társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó működési
engedéllyel.
3.3. A 2.4. b) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszámolásnál az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.
3.4. A 2.4. c) pont szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma osztva
365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe.
3.5. A 2.4. f) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása (idősek klubja,
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye): tervezéskor
az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója (ese-
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7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapulvételével számított éves ellátotti
létszám osztva 251-gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben (nappali
melegedő) az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított
létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál.
3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról
gondoskodhat:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott intézményi
társulások útján, melyek:
= lakosságszáma legalább 5 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú
kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem
éri el az 5 000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást
biztosítania
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel, továbbá
– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján.
3.7. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátását a
3.6. pontban rögzítetteken túl biztosíthatja továbbá külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi
társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. A többcélú kistérségi társulás e feladatellátás alapján azonban a 2.6. pont szerinti támogatást nem veheti
igénybe.
Azon önkormányzatokat, melyekre a többcélú kistérségi társulás a fenti formában látja el a gyermekjóléti alapellátási feladatokat, – a 3.7.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén – a többcélú
kistérségi társulás tagjaként figyelembe lehet venni.
3.7.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – írásban megkötött külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézménye működési engedélyének
legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és az így ellátott települések lakosságszámának együttesen legalább 5 000 főnek kell lennie.
További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi
társulás a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési
engedéllyel.
3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekvédelmi szakellátási feladatról a feltételeknek megfelelően gondoskodik és a feladat ellátásához e fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti gondozása alapellátási feladatra támogatás
nem igényelhető.
3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátot-
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365-tel.
3.10. Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása (különféle ápoló-, gondozóotthoni
intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel kezdődik és annak végleges elhagyásával
fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egyévi folyamatos
távollét esetén megszűnik.
3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő támogatások után abban az esetben igényelhető a 2.3.-2.6. pontok
szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítő szolgáltató
legkésőbb 2007. január 31-én rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a
falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel.
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott feladatok,
illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. Ebben az
esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja.
3.12. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.-2.6. pontokban foglalt feladatok ellátását a Ttv.
8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a jogosultságot a közigazgatási hivatal
vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,
és a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
4. A mozgókönyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok
A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, nyilvános
könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – települési önkormányzat
számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános könyvtártól vagy
a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A
többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval.
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a többcélú kistérségi társulás)
könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodik, amelyekben a szolgáltató által kiszállított
könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol
a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.
– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges
egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely
közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
5. A belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok
5.1. A többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzési feladat ellátásáról
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(önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet feladatával megbízott önkormányzati hivatal szervezeti egységében), illetve külső erőforrás bevonásával,
– intézményi társulás(ok) útján
gondoskodik.
5.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzés biztosításáról intézményi társulások
útján gondoskodik, úgy az egyes intézményi társulásban legalább hét települési önkormányzatnak részt
kell vennie. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások szakmai munkáját az ellenőrzési
programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan összehangolásával segíti.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/3. (557. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/557. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

176/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont B)

rész b) alpont módosítását javasolja:
/5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek minősül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati fenntartója/
„b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azo[n]kra az ellátott[i]akra [számra] vonatkozóan, [amelyre]
akikre tekintettel 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült.”
Nem minősül új belépőnek azon szolgáltatás, ellátott, illetve férőhely, amelyet a - 2006. évben normatív hozzájárulásban részesülő - fenntartótól 2007. évben más önkormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi társulás vesz át.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/7. (795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

176/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 6. pont
módosítását javasolja:
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1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.
Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell,
hogy a megállapodás törvényes,
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
2006. évben normatív hozzájárulásban részesült intézményi társulás keretében történő működtetés esetén
– a 11. ea), 11. ga), 11. ha) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri a
40 000-et,
– a 11. ia) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri az
50 000-et.
2007. évben induló új intézményi társulás esetén
– a 11. eb), 11. gb), 11. hb) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri a
40 000-et,
– a 11. ib) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri az
50 000-et.
Intézményi társulás 11. ab-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága esetén a társulásban részt vevő önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás.
- A 11.ab)-ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat a többcélú
kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett településeken. „
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/7. (795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 178/1. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

178/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont
f) alpont módosítását javasolja:
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/
„f) [A 15.1. és a 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt
tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján történik. Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott 2006/2007. tanévi nyitó létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévi nyitó létszám 4/12 részének önkormányzati szinten figyelembe vett
éves, jogcímenként összesített átlaga alapján történik a g)-k) és n)-o) pontokban meghatározott kivételekkel.]
A 15.1. és a 16-17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által közölt tényleges az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok -, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következő képlet szerint:
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kerekítés Ft-ra kerekítés Ft-ra
ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2006/2007. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2006/2007. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,
F2 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
A 16.2.2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág jogcímű hozzájárulás elszámolásánál a
képletben az osztási műveletekben a 8/12 helyett 6/12, a 4/12 helyett 6/12 arányszámot kell alkalmazni.
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügyigazgatása dokumentumokra,
illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján - tanévenként, költségvetési éven belül - számított mutató
a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15.2. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 2007/2008. tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott
következő paraméter-rendszert alkalmazzák:
Intézmény
Évfolyam-csoportok (nyitvatartás)
Gyermekek, tanulók heti
foglalkoztatási időkerete
[Közoktatási törvény szerinti] Intézmény-típus-együttható
Tanítási együttható
(Teh)
[c]Csoport/osztály átlag-létszám
Közoktatási törvény szerintipedagógus heti kötelező óraszám
1

2

3

4

5

6

7 = 3/5*6

Óvoda
1. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 20
32
[0,87]0,85
2-3. nevelési év maximum napi 8 óra 51,0 17
32
[0,87]0,85
1. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 20
32
[0,87]0,85
2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladja 61,0 17
32
[0,87]0,85
Általános iskola
1. évfolyam
26,4 21
22
1,0
1,20
2-3. évfolyam 26,8 [18]17 22
1,0
1,22
4. évfolyam
30,6 [18]16 22
1,0
1,39
5. évfolyam
34,0 23
22
1,0
1,55
6. évfolyam
34,0 20
22
1,0
1,55
7-8. évfolyam 38,8 20
22
1,0
1,76
Középfokú iskola
9. évfolyam
46,6 28
22
1,1
2,33
~10. évfolyam 46,6 26
22
1,1
2,33
~11-13. évfolyam
55,1 26
22
1,1
2,76
Szakképzés, elméleti képzés
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola 1/11. évfolyam, szakközépiskola
1/13. évfolyam 40,5 28
22
1,1
2,03
Szakiskola 1/12. évfolyamától, szakközépiskola
1/14. évfolyamától
40,5 26
22
1,1
2,03”

[1,39]1,35
[1,39]1,35
[1,66]1,62
[1,66]1,62

/A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti
intézményi társulás keretében biztosítja./
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172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/7. (795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ),
178/2. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

178/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont
m) alpont módosítását javasolja:
/10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/
„m) A 16.5.-17. pont szerinti hozzájárulásoknál az egy-egy jogcímhez kapcsolódó igénylés az iskolai oktatás, illetve gyógypedagógiai ellátás esetén a nappali rendszerű oktatásban résztvevők 2006/2007. tanévi, illetve 2007/2008.
tanévi létszámát nem haladhatja meg. Nappali rendszerű oktatásban résztvevőnek minősül a 16.4.1. pont alatti jogcímen figyelembe vehető létszám, valamint a 16.7. a) pont harmadik gondolatjelében a Közokt. tv. 86. §-ának (5)
bekezdése alapján kiegészítő kisebbségi oktatásban résztvevők létszáma.”
/A 15-17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti
intézményi társulás keretében biztosítja./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172/1. (795. sz. jav. - ), 172/2. (795. sz. jav. - ), 172/4. (795. sz. jav. - ),
172/5. (795. sz. jav. - ), 172/7. (795. sz. jav. - ), 172/8. (795. sz. jav. - ), 173/1. (795. sz. jav. - ), 173/2. (795. sz. jav. - ), 173/3. (795. sz. jav. ), 173/5. (795. sz. jav. - ), 173/6. (795. sz. jav. - ), 173/7. (795. sz. jav. - ), 173/8. (795. sz. jav. - ), 173/9. (795. sz. jav. - ), 173/10. (795. sz.
jav. - ), 173/12. (795. sz. jav. - ), 173/13. (795. sz. jav. - ), 175/2. (795. sz. jav. - ), 175/3. (795. sz. jav. - ), 175/5. (795. sz. jav. - ), 175/6.
(795. sz. jav. - ), 175/7. (795. sz. jav. - ), 175/9. (795. sz. jav. - ), 175/10. (795. sz. jav. - ), 176/1. (795. sz. jav. - ), 176/2. (795. sz. jav. - ),
178/1. (795. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/795. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

178/3. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/156. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 70., 96., 117., 283. és 450. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont n) alpont módosítását javasolja:
„n) A 17.1. pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az étkeztetést
igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott normatív térítésidíjkedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2007. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai)
étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt
vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az
a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíjkedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre, naponként
összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén [220] 200 nappal, kollégiumi és iskolai étkeztetés
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(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben
résztvevők létszáma előbbi számításokban nem vehető figyelembe.”
Indokolás a T/1145/556. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

178/4. Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők kapcsolódva a T/1145/162. számon benyújtott 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 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont p) alpont módosítását javasolják:
„p) [A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei 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 oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása” cím alatti 14/B. §-ának (2)(3) bekezdése szerinti, 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.] A 16 .2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó
hozzájárulások azok után a tanulók után igényelhetők, akiknek alapfokú művészeti oktatását olyan
intézményben biztosítják, amely elnyerte a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002
. (II.15.) OM rendeletben az „Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása” cím alatti 148 . §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti, a „Minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet . Azon tanulók után, akik
olyan alapfokú művészetoktatási intézményben tanulnak, amelyek az előbbi minősítési követelményeknek nem
tesznek eleget, vagy a minősítési eljárást legkésőbb 2007 . március 31-éig nem kezdeményezik,
2007 . szeptember 1-jétől a normatív hozzájárulás 50 %-a jár.”
Indokolás a T/1145/775. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont
p) alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja:
„p) [A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei 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 oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása” cím alatti 14/B. §-ának (2)(3) bekezdése szerinti, a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy a „Kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény” címet elnyerte. Azokban az intézményekben tanulók után, amelyek előbbi minősíté-

- 352 si követelményeknek nem tesznek eleget, vagy a minősítési eljárást legkésőbb 2007. március 31-éig nem kezdeményezik, a normatív hozzájárulás 50 %-a jár.]
A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás 2008. január 1-jétől csak akkor vehető
igénybe, ha a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II.15.) OM rendelet alapján
az intézmény a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet elnyerte.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/14. (803. sz. jav. - ), 174/2. (803. sz. jav. - ), 187/7. (803. sz. jav. - ),
191/1. (803. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/803. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont
p) alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja:
„p) [A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei 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 oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása” cím alatti 14/B. §-ának (2)(3) bekezdése szerinti, 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.]
A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás
igénylési feltételei a 2007/2008. tanévtől módosulnak:
a) 2007. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 50 %-a vehető igénybe, ha
aa) a fenntartó 2007. március 31-éig nem kezdeményezte a közoktatás
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ban (a továbbiakban:
R) meghatározott eljárás
megindítását,
ab) az R-ben meghatározott - aa) pont szerinti időpontig kezdeményezett - eljárás alapján az alapfokú művészetoktatási intézmény nem felelt meg a minősítési követelményeknek.
b) 2007. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 100 %-át veheti igénybe a fenntartó, ha az R-ben meghatározottak szerint az alapfokú művészetoktatási intézmény legalább az előminősítési eljárásban megfelelt 2007. július 31-éig.
2008. január 1-jétől csak abban az esetben jár a normatív hozzájárulás 100 %-a, ha a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezte
2007. december 31-éig.
Az a)-b) pontok szerinti hozzájárulásra való igényjogosultság meghatározásánál
figyelembe kell venni a Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész „A
KŐLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám
megállapítása” alcímben foglalt előírásokat.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1.
191/2. (802. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(802. sz. jav. - ),

174/3.

(802. sz. jav. - ),

187/8.

(802. sz. jav. - ),
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A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó
megosztása
179/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzat módosítását javasol-

ja:
/A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/
„Előirányzat: [513 300,0] 513 246,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 4. számú melléklet A) rész előirányzat módosítását

javasolja:
/A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a./
„Előirányzat: [102 660,0] 102 649,2 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont előirányzat mó-

dosítását javasolja:
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad
Előirányzat: [293 372,4] 291 907,1 millió forint
- A 3. számú melléklet 1-[8., ]10. és 18-19. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. jogcímének forrása
100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint

- 354 =3. számú melléklet 1. jogcím
[20 420,2] 20 394,4
2. jogcím
[10 864,8]11 018,3
3. jogcím
[5 208,6]5 424,8
4. jogcím
2 879,5
5. jogcím
[1 154,9]1 141,3
~ t6. jogcím
[199,7]268,4
7. jogcím
[6 112,4]5 520,0
8. jogcím
[8 608,4]8 138,8
9. jogcím
62 318,8
~10. jogcím~14 236,9
~18. jogcím~11 552,5
~19. jogcím~5 651,3
= 8. számú melléklet III. jogcím
[33 524,1]33 504,1
- A 3. számú melléklet [9.]11. jogcímének forrása [99,78]42,11%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
Millió forint
= 3. számú melléklet
[9.]11. jogcím
[62 191,4]11 921,3”
- A 3. számú melléklet [11]12-14. jogcímének forrása 43,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 3. számú melléklet [11. jogcím
12 322,0]
12. jogcím
[25 432,6]24 682,6
13. jogcím
[1 038,4]805,7
14. jogcím
[4 092,1]4 565,8
- a 8. számú melléklet II. jogcímének forrása [68,5]68,49%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 8. számú melléklet
II. jogcím
67 882,6”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont előirányzat
módosítását javasolja:
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
Előirányzat: [12 077,7]12 204,4 millió forint
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:
a) egységesen 355 millió forint,
b) a megye 2006. január 1-jei lakosságszáma után
110 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 20 000 forint/fő.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/7. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.

- 355 A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont előirányzat
módosítását javasolja:
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Előirányzat: [105 189,9] 106 485,3 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/9.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/8. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/101. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 500. pontja) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont igénybevétel feltételei 4. pont módosítását javasolja:
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár
forintban:
a) község 500 főig
b) község 501-2000 főig
c) község 2000 fő felett
d) város 10 000 főig
e) város 10 000 fő felett
f) megyei jogú város
g) főváros (kerületekkel együtt

33 400
33 530
33 650
36 120
37 800
40 420
42 520

Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár a B)/II. c)
pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15., 16.1., 16.4.1. pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, a 16.2., 16.3. pont szerinti tanulók, illetve
kollégiumban elhelyezettek, a 16.4.2., 16.4.3., pont szerinti ellátottak együttes száma szorzatának a település 2006.
január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”
Indokolás a T/1145/449. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179/9. A Költségvetési bizottság
feltételei 4. pont módosítását javasolja:

a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont igénybevétel

- 356 „4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár
forintban:
a) község 500 főig
32 720
b) község 501-2000 főig
32 800
c) község 2000 fő felett
32 925
d) város 10 000 főig 34 800
e) város 10 000 fő felett
36 500
f) megyei jogú város 37 500
g) főváros (kerületekkel együtt)
41 000
Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár a B)/II. c)
pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15., 16.1., 16.4.1. pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, a 16.2., 16.3. pont szerinti tanulók, illetve
kollégiumban elhelyezettek, a 16.4.2., 16.4.3., pont szerinti ellátottak együttes száma szorzatának a település 2006.
január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7.
(799. sz. jav. - ), 179/10. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont igénybevétel
feltételei 7. pont módosítását javasolja:
„7. Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az önkormányzat által - saját forrásaiból - 2007-ben beruházásra felhasznált összeg visszaigényelhető. A saját forrásba a[z államháztartás alrendszereiből] támogatásértékű felhalmozási bevétel, a fejlesztési célú állami
támogatás és az államháztartáson kívülről származó [átvett pénzeszköz] felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem
számítható be.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/4. (799. sz. jav. - ), 58/5. (799. sz. jav. - ), 58/6. (799. sz. jav. - ), 58/7.
(799. sz. jav. - ), 58/8. (799. sz. jav. - ), 58/9. (799. sz. jav. - ), 61/1. (799. sz. jav. - ), 61/2. (799. sz. jav. - ), 62/9. (799. sz. jav. - ), 62/10. (799.
sz. jav. - ), 62/11. (799. sz. jav. - ), 179/3. (799. sz. jav. - ), 179/4. (799. sz. jav. - ), 179/5. (799. sz. jav. - ), 179/6. (799. sz. jav. - ), 179/7.
(799. sz. jav. - ), 179/9. (799. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/799. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
179/11.

Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/166. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336.,
337., 338., 339., 340., 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499.,

- 357 501., 502., 506., 507., 518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:
„3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat: 150,0 millió forint
Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben új
eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás
utáni tartós használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van a működtetés támogatására is. Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén
az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezeti. A támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter - az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. [március 31-éig] február 15-éig rendeletet ad ki.”
Indokolás a T/1145/608. 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.

179/12. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 3. pont módosítását javasolja:

„3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat: 150,0 millió forint
Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön végzendő munkákat - kivételes esetben új
eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás
utáni tartós használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van a működtetés támogatására is. Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén
az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezeti. A támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter - az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. [március 31] február 15-éig rendeletet
ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/13. (800. sz. jav. - ),
179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/13. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 4. pont módosítását javasolja:

- 358 „4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Előirányzat: 85,0 millió forint
Támogatásra jogosult minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat. Az önkormányzatok részére a támogatás összege a - Határőrség Országos Parancsnoksága által az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak 2007. február 15-éig szolgáltatott - 2006. évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, azonban a támogatás összege önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás elsősorban a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési
célú kiadásokra fordítható a személyi jellegű kiadások kivételével.
A támogatás folyósításáról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kezdeményezésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007. március 25-éig egy összegben intézkedik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/14.

Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340.,
341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507.,
518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont módosítását javasolja:
/6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
Előirányzat: 1 100,0 millió forint/
„Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. [március 15-éig] február 15-éig rendeletet
ad ki.”
Indokolás a T/1145/607. 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
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179/15. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont módosítását javasolja:

/6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
Előirányzat: 1 100,0 millió forint/
„Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. [március] február 15-éig rendeletet ad ki.”

- 359 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/16. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340.,
341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507.,
518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja:
„7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása
Előirányzat: 710,0 millió forint
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit
az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter véleményének kikérésével – 2007. [március 30-áig] február 15-éig rendeletben határozza meg.”
Indokolás a T/1145/606. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179/17. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. pont módosítását javasolja:

/7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása/
„Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit
az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter véleményének kikérésével – 2007. [ március 30-áig] február 15-éig rendeletben határozza meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/18.

Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340.,

- 360 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507.,
518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont módosítását javasolja:
„8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
Előirányzat: 1 010,0 millió forint
Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn, illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart és/vagy énekkart támogatnak, amellyel a zene- illetve énekkar működtetésére a
helyi önkormányzat 2006. szeptember 1-jéig hosszú távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést kötött. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási
és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter véleményének kikérésével – 2007. február [20-áig] 15-éig rendeletet ad ki.”
Indokolás a T/1145/605. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179/19. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont módosítását javasolja:

/8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása/
„Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn, illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart és/vagy énekkart támogatnak, amellyel a zene- illetve énekkar működtetésére a
helyi önkormányzat 2006. szeptember 1-jéig hosszú távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést kötött. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási
és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter véleményének kikérésével – 2007. február [20-áig] 15-éig rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800. sz.
jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9. (800.
sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179/20. Halász János, dr. Pósán László és Kósa Lajos képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú
melléklet 8. pont előirányzat módosítását javasolják:
„8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
Előirányzat: [1 010,0] 1 020,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/5. (645. sz. jav. - ), 62/14. (645. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

- 361 Indokolás a T/1145/645. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180/1. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 353.,
359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507., 518., 524.,
529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 9. pont módosítását javasolja:
„9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: 9 090,0 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az
általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2006. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2007. évben esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
Ha az érintett személy jogviszonya [korengedményes] nyugdíjazás miatt szűnik meg, a nyugdíjazással kapcsolatos
költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén
járó támogatás összegét.
Amennyiben a [korengedményes] nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a [korengedményes] nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg a helyi önkormányzatot, illetve többcélú kistérségi társulást, amely felmentés esetében járna.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2007. április 15., II. ütem 2007.
július 15., III. ütem 2007. október 1.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2007. február 15-éig rendeletet
ad ki. E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a benyújtott pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes
adatait teljes körűen megismerhesse, kezelhesse:
- név, anyja neve, születési név,
- születési hely, születési idő,
- lakcím,
- a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme,
- szolgálati és közszolgálati idő,
- besorolás és munkakör megnevezése,
- a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,
- a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,
- a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmentés és végkielégítés összege),
- a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés indokául szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódok).
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és folyósítása. A kezelt
személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy
helyreállításuk ne legyen lehetséges.
Ez az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény
szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.”
Indokolás a T/1145/604. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és
családügyi bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság,
az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, az
Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

180/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/166. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336.,
337., 338., 339., 340., 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499.,
501., 502., 506., 507., 518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 9. pont előirányzat módosítását javasolják:
„9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: [9 090,0] 8 000,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/6. (601. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/601. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Környezetvédelmi 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.

180/3. Dr. Buzás Péter és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/105. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 504. és 505. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12.
pont módosítását javasolják:
„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
Előirányzat: 10 100,0 millió forint
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 támogatás[ra]t kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve
jogi személyiségű társulásaik [jogosultak] igényelhetnek:
1. a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések,
2. azon települési önkormányzatok, amelyek 2005. és 2006. években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő helyi önkormányzatok támogatásában részesültek;
3. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján kedvezményezett kistérségek területén lévő települések;
[3.]4. az 1-3. [és 2.] pontok szerinti feltételeknek nem megfelelő települési önkormányzatok, amelyek támogatást
kizárólag az általuk fenntartott egyes - külön jogszabályban meghatározott – térségi feladatot ellátó intézmény fejlesztésének megvalósításához igényelhetnek;
[4.]5. a többcélú kistérségi társulások
- az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve
- azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek támogatást, amely fejlesztéssel
a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért;

- 363 [5.]6. a Ttv. 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 forrás alapján igényelhetnek.
[6.]7. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához.
Az európai uniós pályázat elbírálásában illetékes hatóság az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
megkeresésére megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázat és az uniós alapok iránt benyújtott pályázat tartalmának egyezőségét, majd arról a megkeresést követő 15 napon belül nyilatkozatot ad ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére.
A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A 2008. évre ezen előirányzat
150%-ára, azt követően évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség.
A 2004-2006. években kiadott, feltételes támogatási döntésről szóló ígérvények 2007. július 1-jével érvényüket
vesztik, kivéve, ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós pályázatáról 2007. június 30-ig kedvező döntés születik.
Az uniós alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására 2007. október 31-éig van lehetőség.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - az uniós alapok tekintetében a fejlesztéspolitikai kormánybiztos, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével
- 2007. március 1-jéig rendeletet ad ki.”
Indokolás a T/1145/602. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont módosítását javasolja:

„12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
Előirányzat: 10 100,0 millió forint
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 támogatás[ra]t kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve
jogi személyiségű társulásaik [jogosultak] igényelhetnek:
1. a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések,
2. azon települési önkormányzatok, amelyek 2005. és 2006. években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő helyi önkormányzatok támogatásában részesültek;
3. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály alapján kedvezményezett kistérségek területén lévő települések;
[3.]4. az 1-3. [és 2.] pontok szerinti feltételeknek nem megfelelő települési önkormányzatok, amelyek támogatást
kizárólag az általuk fenntartott egyes - külön jogszabályban meghatározott – térségi feladatot ellátó intézmény fejlesztésének megvalósításához igényelhetnek;
[4.]5. a többcélú kistérségi társulások
- az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve
- azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek támogatást, amely fejlesztéssel
a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért;
[5.]6. a Ttv. 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 forrás alapján igényelhetnek.
[6.]7. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához.
Az európai uniós pályázat elbírálásában illetékes hatóság az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
megkeresésére megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázat és az uniós alapok iránt benyújtott pályázat tartalmának egyezőségét, majd arról a megkeresést követő 15 napon belül nyilatkozatot ad ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére.

- 364 A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A 2008. évre ezen előirányzat
150%-ára, azt követően évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség.
A 2004-2006. években kiadott, feltételes támogatási döntésről szóló ígérvények 2007. július 1-jével érvényüket
vesztik, kivéve, ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós pályázatáról 2007. június 30-ig kedvező döntés születik.
Az uniós alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására 2007. október 31-éig van lehetőség.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - az uniós alapok tekintetében a fejlesztéspolitikai kormánybiztos, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével
- 2007. március 1-jéig rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800.
sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

181/1. Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/1145/105. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 504. és 505. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolja:
/12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása/
„Az európai uniós pályázat elbírálásában illetékes hatóság az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
megkeresésére megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázat és az uniós alapok iránt benyújtott pályázat tartalmának egyezőségét, majd arról a megkeresést követő 15 napon belül nyilatkozatot ad ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére.
A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A 2008. évre ezen előirányzat
150%-ára, azt követően évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható kötelezettség.
A 2004-2006. években benyújtott uniós pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének támogatására kiadott, feltételes támogatási döntésről szóló ígérvények 2007. július 1-jével érvényüket vesztik, kivéve,
ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós pályázatáról 2007. június 30-ig [kedvező] döntés nem születik.
Az uniós alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására 2007. október 31-éig van lehetőség.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - az uniós alapok tekintetében a fejlesztéspolitikai kormánybiztos, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével
- 2007. március 1-jéig rendeletet ad ki.”
Indokolás a T/1145/524. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181/2. A Költségvetési bizottság
solja:

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont címe módosítását java-
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 182/1. (800.
sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

182/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont módosítását javasolja:

/14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása/
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű
támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló [külön jogszabály által]
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

184/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont módosítását javasolja:

„16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
Előirányzat: [1 000,0] 2 600,0 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 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 neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatására,
- a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után,
- azon szakiskolai, középiskolai tanulók után, akik számára a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/I. §-ában foglaltak szerint szervezik meg a nevelést, ellátást,
- 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 oktatá-

- 366 sát, nevelését az oktatási intézmény - a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése értelmében - központi pedagógiai
program alapján szervezi meg,
- a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló tanulók 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

184/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont módosítását javasolja:

„18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat: [4000,0] 5 000,0 millió forint
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések,
felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre
igényelhetik.
b) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása
Előirányzat: 300,0 millió forint 2007. szeptember 1-jétől
A támogatást a helyi önkormányzatok a közoktatási törvényben meghatározott minőségbiztosítási mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz igényelhetik.
c) Teljesítmény motivációs pályázati alap
Előirányzat:1 000,0 millió forint
[A támogatást azok a közoktatási intézmények pályázhatják meg, amelyek a közoktatási törvényben (1993. évi
LXXIX. törvény 40. § (11) bekezdés) meghatározott - az intézményi minőségirányítási program által tartalmazott
- pedagógusokra vonatkozó teljesítményértékelést működtetik és pályázatukat a fenntartó támogatja.]
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kollégiumok rendelkeznek a Kt. 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó
rendelkezik a Kt. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott
önkormányzati minőségirányítási programmal, feltéve, hogy az intézményi minőségirányítási programot a szülői
szervezet (közösség) véleményezte, valamint az önkormányzati testület értékelte és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtet önértékelési tevékenysége részeként.
A fentiekhez kapcsolódó támogatási összeg a Közokt . tv. 118. §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét növeli és ennek keretében történhet a felhasználása.
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.

- 367 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

186/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont módosítását javasolja:

„19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
Előirányzat: [607,5] 150,9 millió forint
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 Minisztérium fejezetbe
történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és munkaügyi miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendelet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont módosítását javasolja:

„20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
Előirányzat: 400,0 millió forint [2007. szeptember 1-jétől]
A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok a pedagógiai szakszolgálat fejlesztéséhez, az utazó szakemberhálózat kialakításának, fejlesztésének segítéséhez, a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozások[hoz, amely a szakszolgálat és az érintett] nevelési-oktatási intézmény együttműködésével [valósul meg] történő megszervezéséhez.
A támogatás 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/3. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.

- 368 A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/2. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont módosítását
javasolják:
„21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
Előirányzat: 2 500,0 millió forint
A támogatás a fővárosi kerületek és a [70] 60%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi úthálózattal rendelkező
városi önkormányzatokat illeti meg.
Az előirányzatból 1 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2005. évre szóló Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 303/2004. (XI.2.) Korm. rendelet szerinti 1616/05. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is
figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelően,
amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan
utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékéről szóló 64/2004.(IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati [burkolatlan] belterületi kiépítetlen utak aránya - 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező
215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti [1063/00. számú „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról”] OSAP 1390 számú „A helyi közutak adatai elnevezésű 2004. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a [70] 60%-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi
önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által
igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”
Indokolás a T/1145/442. 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.

187/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont módosítását javasolja:

„21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
Előirányzat: 2 500,0 millió forint
A támogatás a fővárosi kerületeket és a [70] 60%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi úthálózattal rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg.

- 369 Az előirányzatból 1 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2005. évre szóló Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 303/2004. (XI.2.) Korm. rendelet szerinti 1616/05. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a
burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az
útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei
is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem
kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelően,
amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan
utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon - a területfe[i]jlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékéről szóló 64/2004.(IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő - városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati [burkolatlan] belterületi kiépítetlen utak aránya - 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező
215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti [1063/00. számú „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról”] 1390/03. számú „A helyi közutak adatai elnevezésű 2004. december 31-ei állapotot tükröző
adatgyűjtés szerint - meghaladja a [70] 60%-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a
tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat
által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/9.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/4. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/219. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új
21. pont felvételével:
„21. „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
Támogatásban azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató helyi
önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a támogatással kialakítják, illetve javítják e filmszínházak
műszaki, technikai, kényelmi feltételeit. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével
- 2007. február 15-éig rendeletet ad ki.”
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Indokolás a T/1145/690. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187/5. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/1145/219. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új
22. pont felvételével:
„22. Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok, ha állat- és növénykertet, vadasparkot tartanak fenn. 200 millió
forint az állat- és növénykertek, vadasparkok működési, felújítási és beruházási feladatainak pályázati úton történő
támogatására szolgál.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/7. (692. sz. jav. - ), 62/16. (692. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/692. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, a Sport- és
turisztikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187/6. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/166. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336.,
337., 338., 339., 340., 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499.,
501., 502., 506., 507., 518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 23. pont felvételével:
„23. Belterületi belvíz rendezési célok támogatása
Előirányzat : 1090,0 millió forint
A támogatást azon városi önkormányzatok igényelhetik, ahol a tengerszint feletti magasság nem több, mint 90 méter és a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004 . (IV.15) Korm. Rendelet 1. számú
mellékletében szerepel . Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007 . február
15-éig rendeletet ad ki .”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180/2. (601. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/601. számon.
A módosító javaslatot:
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 23. pont felvételével:
„23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat: 350,0 millió forint
A támogatást a kiemelkedő szakmai művészeti teljesítményeket elérő alapfokú művészetoktatási intézményeket
fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik.
A támogatás 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.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/14. (803. sz. jav. - ), 174/2. (803. sz. jav. - ), 179/1. (803. sz. jav. - ),
191/1. (803. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/803. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 23. pont felvételével:
„23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat: 350,0 millió forint
A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik.
A támogatás 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.
Ebben rendelkezni kell az e törvény 3. számú mellékletének „A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai”
cím alatti Kiegészítő szabályok 10. p) alpontja alapján a 16.2. jogcímen 2007. év szeptemberétől keletkező megtakarítás Kormány hatáskörében átcsoportosított előirányzata pályázati feltételeiről is.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1.
191/2. (802. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(802. sz. jav. - ),

174/3.

(802. sz. jav. - ),

179/2.

(802. sz. jav. - ),

Indokolás a T/1145/802. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 24. pont felvételével:
„24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
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A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik:
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtárának
adatai alapján 85 méternél nem több, és
b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet
2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1-2. számú mellékletekben szereplő
kistérségek területén találhatók.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. március 15-éig rendeletet
alkot.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3.
(800. sz. jav. - ), 187/10. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/10. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet Kiegészítő szabály módosítá-

sát javasolja:
„Kiegészítő szabály:
A központosított előirányzatok közül:
- az 1. pont szerinti lakossági közműfejlesztés támogatásánál,
- a 11. pont szerinti 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásánál,
[- a 12. pont szerinti önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatásánál,]
- a 22. pont szerinti vizitdíj visszatérítésének támogatásánál,
amennyiben az 50. § (5) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/1. (800. sz. jav. - ), 62/2. (800. sz. jav. - ), 179/12. (800. sz. jav. - ),
179/13. (800. sz. jav. - ), 179/15. (800. sz. jav. - ), 179/17. (800. sz. jav. - ), 179/19. (800. sz. jav. - ), 180/4. (800. sz. jav. - ), 181/2. (800.
sz. jav. - ), 182/1. (800. sz. jav. - ), 184/1. (800. sz. jav. - ), 184/2. (800. sz. jav. - ), 186/1. (800. sz. jav. - ), 187/1. (800. sz. jav. - ), 187/3.
(800. sz. jav. - ), 187/9. (800. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/800. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
187/11. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1. alpont 1. pont módosítását javasolják:
/1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek):/
„1.1.1. lakosságszáma 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem vállalja, hogy legkésőbb 2008.
január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik. E támogatás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is.”
Indokolás a T/1145/440. 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.

187/12. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/218. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 515. és 516. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1. alpont 1.
pont módosítását javasolja:
/1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek):/
„1.1.1. lakosságszáma [1 000] 750 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem vállalja, hogy legkésőbb
2008. január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével
rendelkezik.”
Indokolás a T/1145/452. 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.

187/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei
1. alpont 1. pont módosítását javasolja:
/1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek):/
„1.1.1. lakosságszáma 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem vállalja, hogy legkésőbb 2008.
január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik. E támogatás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
- ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget
alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon;
- ha az önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé,”
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jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
),

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/14. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei
2. alpont 1. pont módosítását javasolja:
„1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek:
a) Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága - a b) pont szerinti települések kivételével - a
2006/2007. nevelési-, illetve tanévben érje el [a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában
résztvevő települések, továbbá a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő
750 fő feletti lakosságszámú települések esetében]a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak (továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám)
- a 3 000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú települések tekintetében az 50 %-át,
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében a 70 %-át.
b) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában 2006. szeptember 1-jétől részt nem vevő [750 fő,
vagy az alatti lakosságszámú ]településen működő általános iskola 5-8. évfolyamai tekintetében kell az a) pont
szerinti feltételeket teljesíteni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. - ), 187/21. (798. sz. jav. ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/15. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei

2. alpont 2. pont módosítását javasolja:
„1.2.2. Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként számított kihasználtsága a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben érje el
a) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő önkormányzat esetében e törvény 8. számú
mellékletének IV. pontja szerinti többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt, a Kiegészítő szabályok 2.1.[1.]-2.[1.3.]2. pontjában meghatározott[ feltételeket kell teljesíteni]akat,
b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település esetében - a c) pont szerinti
települések kivételével ba) óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain együttesen (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75 %-át, és
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- a [751 – ]3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának az 50 %-át,
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70
%-át.
c) [a]A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő [750 fő, vagy az alatti település
esetében tagintézményként működő általános iskola 5-8. évfolyamai tekintetében kell a b) pont szerinti feltételeket teljesíteni] alapfokú oktatási intézmény kihasználtsága érje el
ca) az 5. évfolyamon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt osztály átlaglétszámának a 75 %-át, és cb) a 6-8. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) abb) pontban meghatározottakat.
Az 1.2.1. és az 1.2.2. b) és c) pont szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára továbbá a gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell
hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban résztvevő gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/21. (798. sz. jav. 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
),

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187/16. Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/235. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 2. alpont 2. pont b) pont módosítását javasolják:
/1.2.2. Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként számított kihasználtsága a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben/
„b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település esetében - a c) pont szerinti települések kivételével ba) óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a
75 %-át, és
bb) óvodai csoport(ok)ban a 2. és 3. óvodai nevelési években, illetve alapfokú oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen
- a 751 – 3 000 fő lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának az 50
%-át,
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70
%-át érje el.”
Indokolás a T/1145/439. számon.
A módosító javaslatot:
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187/17. Farkas Imre, Jauernik István és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/1145/218.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 515. és 516. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 2. alpont 2. pont b) pont módosítását javasolják:
/1.2.2. Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként számított kihasználtsága a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben/
„b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település esetében - a c) pont szerinti települések kivételével ba) óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain együttesen (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75 %-át, és
bb) óvodai csoport(ok)ban a 2. és 3. óvodai nevelési években, illetve alapfokú oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamain együttesen(hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon)
- a 751 – 3 000 fő lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának az 50
%-át,
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70
%-át.”
/Az 1.2.1. és az 1.2.2. b) pont szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban résztvevő
gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/18. (528. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/528. 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.

187/18. Farkas Imre, Jauernik István és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/1145/218.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 515. és 516. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 2. alpont 2. pont c) pont módosítását javasolják:
/1.2.2. Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként számított kihasználtsága a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben/
„c) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő [750 fő, vagy az alatti] település
esetében tagintézményként működő általános iskola 5-8. évfolyamai tekintetében kell a b) pont szerinti feltételeket
teljesíteni.”
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gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/17. (528. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/528. 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.

187/19. Jauernik István képviselő, valamint Dr. Gyenesei István képviselő - kapcsolódva a
T/1145/218. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz. ajánlás 515. és 516. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú
melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 1. pont módosítását javasolja:
„1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó költségvetési
törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni.[ Ezen belül a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadás nem vehető számításba.]”
Indokolás a T/1145/445, 616. 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.

187/20. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340.,
341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507.,
518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 1. pont módosítását javasolja:
„1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó költségvetési
törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni.[ Ezen belül a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadás nem vehető számításba.] Az önkormányzati kötelező feladatellátást biztosító fejlesztésekből származó működési kiadások 50%-a vehető
számításba.”
Indokolás a T/1145/615. 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.

187/21. A Költségvetési bizottság
3. alpont 1. pont módosítását javasolja:

a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei
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törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni. Ezen belül a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvalósul[ó]t létesítmények esetében - ha a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2007. évben költségvetési támogatásban részesülnek - [fejlesztésekhez kapcsolódó] a működési
kiadások [nem vehető számításba]körében - a szolgáltatási szerződés hatálya időszakában - kizárólag az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25 %-a vehető figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás részarányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési
hozzájárulásban egyenlőnek kell tekinteni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3.
alpont 7. pont 1.3.7.2. pont módosítását javasolja:
/1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/
„1.3.7.2. az e törvény 3. számú mellékletének 16.11.1. és 16.11.2. pont szerinti jogcímei, valamint a 16.11.1. b)
pont szerinti jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 15.1.1., 15.1.2.1. és 15.1.2.2. pont szerinti jogcímen
szereplő hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerő-képesség együttes összegének 2 %-a,”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/2. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/218. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 515. és 516. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 7. pont
1.3.7.3. pont módosítását javasolja:
/1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/
„1.3.7.3. a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek közül – az útmutató módszertana szerinti –
szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatáshoz és intézményi ellátáshoz, gyermekvédelmi ellátáshoz kapcsolódó és
közoktatási célú normatív hozzájárulások 2007. évi előirányzatai és 2006. évi előirányzatai teljesített összeg[ének]e
negatív különbözet[e]ének 50%-a,”
Indokolás a T/1145/451. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 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.
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188/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3.
alpont 7. pont 1.3.7.5. pont módosítását javasolja:
/1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/
„1.3.7.5. a tárgyévet megelőző évben a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a
2006. évi költségvetési törvény 6. számú mellékletének 3. pontja szerinti előirányzatból – működési feladatokra
kapott vissza nem térítendő kiegészítő támogatás összege,”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
),

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3.
alpont 7. pont 1.3.7.6. pont módosítását javasolja:
/1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:/
„1.3.7.6. az [3 500] 1 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató módszertana szerint
számított – forráshiány időarányos összege, amennyiben e feladatait 2007. szeptember 1-jétől önállóan látja el,
ezen intézményé(ei)t önállóan tartja fenn.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/5. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/218. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 515. és 516. pontjai) a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3. alpont 10.
pont 1. alpont módosítását javasolja:
„1.3.10. Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100
%-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2006. évi kiadását csökkenti:
1.3.10.1. a 3 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű működési bevételeken, az államháztartáson kívülről
származó működési célú átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadás [30]40 %-a,”
Indokolás a T/1145/453. számon.
A módosító javaslatot:

- 380 - 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.

188/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 3.
alpont 10. pont 5. alpont módosítását javasolja:
„1.3.10.5. a tárgyévet megelőző évben a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a
2006. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 3. pontja szerinti előirányzatból - kapott vissza nem térítendő
támogatás működési kiadásra felhasznált összege,”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 8.
alpont felvezető szöveg módosítását javasolja:
„1.8. A támogatott önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. Az elszámolás
során az önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt
kötelezettségei teljesülését, valamint az 1.8.2.–[1.8.6.]1.8.5. pontokban foglaltakat.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/8. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/8. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 8.

alpont 1. pont módosítását javasolja:
„1.8.1. Amennyiben az elszámolás során az önkormányzat az 1.1.1.-1.1.4. és 1.2. pontok szerinti valamely feltételt,
illetve annak vállalását nem teljesíti, akkor a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást köteles visszafizetni. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ([a ]továbbiakban: Áht.) 64/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak
szerinti kamattal együtt.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz.
jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:

- 381 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/9. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 8.

alpont 6. pont módosítását javasolja:
„1.8.6. [Az 1.1.1., 1.2., 1.3.2.1., 1.3.7.6. és 1.3.10.1. pontok alatti lakosságszám a 2006. január 1-jei állapottal
megegyező.] A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2006. január 1-iei állapot szerint, az 1.3 .9. pont szerinti számításnál a települési önkormányzatok közigazgatási státusát a 2006. december 31-ei állapot szerint kell figyelembe venni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz.
jav. - ), 188/8. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei
8. alpont 7. pont elhagyását javasolja:
„[1.8.7. Az 1.3.9. pont szerinti számításnál az önkormányzat figyelembe vett közigazgatási státusza a 2006.
december 31-ei állapottal megegyező.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz.
jav. - ), 188/8. (798. sz. jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei
10. alpont módosítását javasolja:
„1.10. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, amennyiben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezések – e törvény [15.]16. § (2)
bekezdése és [50.] 51. § (5) bekezdése - lehetőségei kimerültek.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. ), 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz.
jav. - ), 188/8. (798. sz. jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/12. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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188/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei
11. alpont módosítását javasolja:
„[1.11. A 2008-2010. évi igénylésre vonatkozó egyes szabályok
1.11.1. Nem igényelhet ezen a címen támogatást a 3 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzat
1.11.1.1. 2008. évben, amennyiben a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött feladatok közül 2007. szeptember 1-jétől a közoktatási feladatokat önállóan látja el, ezen intézményeket önállóan
tartja fenn, valamint
1.11.1.2. 2009. évtől, amennyiben a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött 1.11.2.2.
pont szerinti feladatokat 2008. január 1-jétől önállóan látja el, e feladato(ka)t ellátó intézmény(eke)t önállóan tartja fenn.
1.11.2.]1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
[1.11.2.1.]1.11.1.1. 2008. évtől a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem
fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére
átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a tárgyévet megelőző évben a működési
célra használt felhalmozási célú bevételek együttes összegének a 100 %-a,
[1.11.2.2.]1.11.1.2. 2008. év[ben]től az [3 500]1 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú
kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató
módszertana szerint számított – forráshiány összege, amennyiben 2007. szeptember 1-jétől a közoktatási, 2008. január 1-jétől a szociális alapszolgáltatási és intézményi ellátási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapszolgáltatási és belső ellenőrzési feladatait önállóan látja el, ezen intézményé(ei)t önállóan tartja fenn.
1.11.3. A jelen melléklet 1.3.9. pontja szerinti átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat előző évi kiadását csökkenti:
1.11.3.1. a 3 500 fő vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa fenntartott nevelési, alapfokú
oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű működési bevételeken, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli
kiadásnak 2008. évben a 20 %-a, 2009. évben a 10 %-a, 2010. évtől 0 %-a,
1.11.3.2. 2008. évtől a jelen melléklet 1.3.7.4. pont szerint számításba vett működési célú hitel és felhalmozási bevétel működési célra felhasznált együttes összegének a 100 %-a.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/13. (798. sz. jav. - ), 187/14. (798. sz. jav. - ), 187/15. (798. sz. jav. 187/21. (798. sz. jav. - ), 188/1. (798. sz. jav. - ), 188/3. (798. sz. jav. - ), 188/4. (798. sz. jav. - ), 188/6. (798. sz. jav. - ), 188/7. (798. sz.
jav. - ), 188/8. (798. sz. jav. - ), 188/9. (798. sz. jav. - ), 188/10. (798. sz. jav. - ), 188/11. (798. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
),

Indokolás a T/1145/798. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása
188/13. Dr. Lukács Tamás és dr. Nyitrai Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 7. számú melléklet módosítását javasolják:

- 383 „A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 830,0 millió forint.
Ebből:
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 499,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön
címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona
József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália
Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)
28,8
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
460,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
554,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) [246,8] 266,8”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/6. (680. sz. jav. - ), 62/15. (680. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/680. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

188/14. Kósa Lajos, Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 7. számú
melléklet a) pont módosítását javasolják:
„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 850,0 millió forint.
Ebből:
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: [9 479,7] 9 519,7 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön
címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9

- 384 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona
József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália
Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)
28,8
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
[460,1] 500,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
554,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 246,8
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház)
262,8
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)389,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 404,2
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) 254,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház)
262,7
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Vörösmarty Színház) 284,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)
317,6
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 145,5
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)x
69,8
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)
260,8
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hevesi Sándor Színház)
256,6
Összesen:
[9 479,7] 9 519,7
x Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időarányos része átcsoportosul a …
fejezet Magyarországi Németek Országos Önkormányzata előirányzatba.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/3. (647. sz. jav. - ), 62/12. (647. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/647. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

190/1. Kósa Lajos, Halász János és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/1145/219. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 77., 189. és 517. pontjai) a törvényjavaslat 7. számú
melléklet b) pont módosítását javasolják:
„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [10 810,0] 10 820,0 millió forint.

- 385 Ebből:
b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint
Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön
címrend alatt támogató helyi önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok Működtetési hozzájárulás
Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)
[55,0] 65,0
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)
35,8
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 42,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csodamalom Bábszínház)
33,1
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 25,5
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)
35,0
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 31,9
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 44,7
Összesen:
[387,3] 397,3”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62/4. (646. sz. jav. - ), 62/13. (646. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/646. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, a Kulturális és sajtóbizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai
191/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont módosítását java-

solja:
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0] 1 431,7 millió forint
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcímeken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában.
A támogatás legalább 30%-a kizárólag a taneszköz-és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével
összefüggő beszerzésekre fordítható.
A támogatás legfeljebb 70%-a a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható.
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi
tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja.

- 386 A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem fordítható. A
kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2 %-a használható fel.
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/14. (803. sz. jav. - ), 174/2. (803. sz. jav. - ), 179/1. (803. sz. jav. - ),
187/7. (803. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/803. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont módosítását java-

solja:
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
ELŐIRÁNYZAT: [1 000,0] 1 597,2 millió forint
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-17. jogcímeken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában.
A támogatás legalább 40%-a kizárólag a taneszköz-és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével
összefüggő beszerzésekre fordítható.
A támogatás legfeljebb 60%-a a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható.
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi
tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja.
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem fordítható. A
kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2 %-a használható fel.
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/1.
187/8. (802. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(802. sz. jav. - ),

174/3.

(802. sz. jav. - ),

179/2.

(802. sz. jav. - ),

Indokolás a T/1145/802. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

191/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/3. Pedagógiai szakszolgálat/
„A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai szakszolgáltató
intézményeiben – az e törvény 3. számú mellékletének 16.4.1. pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16.4.2. és 16.4.[2.]3. pont alá tartozó korai
fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges,
illetve 2007/2008. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a
pedagógiai szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötele-

- 387 zettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és
3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/4. (796. sz. jav. - ), 192/1. (796. sz. jav. - ), 192/2. (796. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/796. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

191/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 2. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása/
„A támogatást a települési önkormányzat az általa –a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének megfelelően – szervezett
közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos
személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3 700 forint mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.
A támogatás településenkénti éves összege 500 000 forint alapösszegből, valamint a rendszeres szociális segélyben
részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján számított kiegészítő összegből áll a következők szerint:
T = (RSZ + KC * […]7,22) * […] 47 297 (forint)
ahol
T = a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása,
RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2006. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
[…] 7,22 = a rendszeres szociális segélyezettek 2006. március, június és szeptember havi országos adataiból számított létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. március, június és szeptember havi országos adataiból számított létszámához viszonyított arányszáma,
[…] 47 297 = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támogatás.
Az I. félévi felhasználás figyelembevételével 2007. augusztus 1-jével új előirányzat kerül megállapításra.
Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves összegének időarányos részét, az új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás éves összegének az időarányosan fel nem
használt támogatás kétszeresével csökkentett összege, amely azonban nem lehet kevesebb, mint a módosított előirányzat megállapításának időpontjáig felhasznált összeg.
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten összesített összege a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tartalékot képez, amelyből a települési önkormányzatok
közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igényelhetnek. A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány
állapítja meg 2007. március 31-éig.
Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet szerinti havi visszaigénylések alapján történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/3. (796. sz. jav. - ), 192/1. (796. sz. jav. - ), 192/2. (796. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/796. számon.
A módosító javaslatot:
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192/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei
1. pont a) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/
/a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 919 470] 3 920 172 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/3. (796. sz. jav. - ), 191/4. (796. sz. jav. - ), 192/2. (796. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/796. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész igénybevétel feltételei
1. pont b) alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/
/b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 122 716] 5 122 775 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191/3. (796. sz. jav. - ), 191/4. (796. sz. jav. - ), 192/1. (796. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/796. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/3. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/104. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész elhagyását javasolja:
[IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
...]
Megjegyzés:A módosító javaslat egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesz javaslatot, így azt terjedelmi okokból a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közé.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175/11. (557. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/557. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/4. Dr. Kálmán András képviselő - kapcsolódva a T/1145/20. számú módosító javaslathoz () a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 1. pont 1. alpont 5. pont módosítását javasolja:
/1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, amelyek:/
„1.1.5. [ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.] esetében a területfejlesztési feladatokat a kistérségekhez tartozó települések képviselő-testületeinek mindegyike vállalja.”
Indokolás a T/1145/533. 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.

192/5. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/104. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 1. pont 2. alpont módosítását javasolja:
„1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha a 1.1.1.-1.1.5. pontok
szerinti feltételeket 2007. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy feladat ellátása 2007. január 31-ét követően
kezdődik meg, vagy egy település 2007. január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú
kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult.
[A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet, amennyiben legkésőbb 2007.
szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, új közoktatási
célú intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését.]
A többcélú kistérségi társulás 12 havi közoktatási támogatást igényelhet, amennyiben a Kt.133. § (3) bekezdés
alapján a költségvetési évhez igazodóan végrehajtja a tagintézménnyé történő átalakítást, 4 havi közoktatási támogatást igényelhet, amennyiben ezt követően, de legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, új közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás
által fenntartott intézmény kezdi meg
működését.”
Indokolás a T/1145/558. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/6. Jauernik István és Göndör István képviselők - kapcsolódva a T/1145/166. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336.,
337., 338., 339., 340., 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499.,
501., 502., 506., 507., 518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 1. pont
kiegészítését javasolják a következő új 3. alpont felvételével:
„1. 3. Amennyiben a - legkésőbb 2007. január 31-éig megalakult- többcélú kistérségi társulás 2007. január 31-éig
nem teljesíti az 1 .1 .1 .-1 .1 .5 .pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2.1.-2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet.”
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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.

192/7. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 1. pont kiegészítését
javasolja a következő új 3. alpont felvételével:
1.3. Amennyiben a - legkésőbb 2007. január 31-éig megalakult - többcélú kistérségi társulás 2007. január 31-éig
nem teljesíti az 1.1.1.-1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől megfelel azoknak,
úgy a 2.1 pont alapján 12 havi támogatást, a 2.2-2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ), 192/16. (797. sz. jav. - ),
192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/8. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 1. alpont fajlagos összege módosítását javasolják:
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő,
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő [alatti] lakosságszámú település,
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település,
+ 100 000 forint/[1 001] kistérséghez tartozó 1000 fő feletti lakosságszámú település,
de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ), 192/17. (600. sz. jav. ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/9. A Költségvetési bizottság
gos összege módosítását javasolja:

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 1. alpont fajla-

- 391 /2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő,
+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő [alatti] lakosságszámú település,
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 fő lakosságszámú település,
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó [1 001] 1 000 fő feletti lakosságszámú település,
de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ), 192/16. (797. sz. jav. - ),
192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/10.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont
2.2.1. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás,
– intézményi társulások, vagy
– a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [73 000] 80 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint.
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye
(ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti településen van,

- 392 ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező
gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb
az előző pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek[,].
b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
[ac) amennyiben] A támogatást a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás az utaztatott gyermekek,
tanulók után veheti igénybe, amennyiben iskolabusz működtetéséről gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja[, az utaztatott gyermekek, tanulók után az alaptámogatás
összegével azonos további támogatás vehető igénybe]. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénylése és elszámolása a közoktatási intézmény vezetője által az iskolabuszt – a lakóhely és az iskola között – igénybe vevő,
rendszeresen utaztatott gyermekek, tanulók számának tárgyév február 1-jei és október 1-jei állapotáról a többcélú
kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok átlaga alapján történik. A támogatás igénybe vételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.
[b)] c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó
támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket
teljesítő – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény
székhelyétől különböző településen tagintézménye működik. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag
az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen
van.
c) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [60 000] 70 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után
vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. [Iskolai tagintézmény esetében a támogatás igénybe vételének további feltétele 2007. szeptember 1-től,
hogy a] A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló - intézményi társulás által fenntartott - iskola esetében további feltétel, hogy 2007. szeptember 1-jétől legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön.
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől
december 31-éig időarányosan 4 hónapra, 2008. évre
időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók
után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő
szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további
feltétel, hogy 2007. szeptember 1-jétől a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön.”

- 393 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/16. (797. sz. jav. - ),
192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/11. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/16. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz.
ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolja:
„2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy a közoktatási
feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás,
– intézményi társulások, vagy
– a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100 000] 90 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [73 000] 80 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint.
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akiknek lakóhelye
(ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti településen van,
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező
gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50 %-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb
az előző pont szerint bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak minősülnek,
ac) amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás iskolabusz működtetéséről gondoskodik,
vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja, az utaztatott gyermekek, tanulók után az alaptámogatás összegével azonos további támogatás vehető igénybe. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A
támogatás igénylése és elszámolása a közoktatási intézmény vezetője által az iskolabuszt – a lakóhely és az iskola
között – igénybe vevő, rendszeresen utaztatott gyermekek, tanulók számának tárgyév február 1-jei és október 1-jei
állapotáról a többcélú kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok átlaga alapján történik. A támogatás igénybe
vételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.”

- 394 Indokolás a T/1145/448. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/12. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/1145/166. számú módosító javaslathoz (T/1145/237.
sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 353.,
359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499., 501., 502., 506., 507., 518., 524.,
529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolja:
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„c) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után
vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. [Iskolai tagintézmény esetében a támogatás igénybe vételének további feltétele, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön.]”
Indokolás a T/1145/437. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/13. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei c) pont módosítását
javasolják:
„c) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után
vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Iskolai tagintézménynél [esetében a támogatás igénybe vételének további feltétele 2007. szeptember 1-től,
hogy] a 2007. január 1-je után [a tagintézmény] tangintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy 2007.
szeptember 1-jétől legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ), 192/17. (600. sz. jav. - ),
192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/14.

Szabó Lajos és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/166. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 322., 323., 324., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336.,
337., 338., 339., 340., 341., 353., 359., 364., 368., 373., 391., 392., 393., 399., 405., 408., 411., 417., 494., 499.,
501., 502., 506., 507., 518., 524., 529., 532. és 533. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont
2. alpont 2.2.1. pont igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolják:
/2.2.1. Közoktatási intézményi feladat/
„c) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után
vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Iskolai tagintézménynél [esetében a támogatás igénybe vételének további feltétele 2007. szeptember 1-től,
hogy a tagintézmény] a 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy 2007.
szeptember 1-jétől legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön.”
Indokolás a T/1145/618. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/15. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 3. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását:
– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
– hajléktalanok átmeneti szállása.
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú kistérségi társulás:
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön
fenntartott intézményeket, legkésőbb 2006. január 31-től intézményi társulás [fenntartásában működő egységes
intézmény] egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal működjön.
A [Társulás] többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően hazai vagy európai uniós támogatásból jött létre.
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/17. (600. sz. jav. - ),
192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/16.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 3. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása/
„A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását:
– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
– hajléktalanok átmeneti szállása.
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú kistérségi társulás:
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön
fenntartott intézményeket[, ] legkésőbb 2006. január 31-től intézményi társulás [fenntartásában működő egységes
intézmény] egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal működjön.
A [Társulás] többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai uniós támogatással jött létre.
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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192/17. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek
megfelelően [intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján] lát el:
– családsegítés,
– házi segítségnyújtás,
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
– közösségi ellátások,
– támogató szolgáltatás,
– nappali ellátás.
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek,
és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek.
a) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatának ellátásáról.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt.
b) Házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 48 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót.
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint illeti meg.
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Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 300 000 forint/szolgálat
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 000 forint/szolgálat
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 000 forint/szolgálat
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi ellátások biztosításáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatellátás esetén a
szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.
e) Támogató szolgálat
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/szolgálat
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/szolgálat
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 500 000 forint/szolgálat
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató szolgálat feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatellátás esetén a
szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.
f) Nappali ellátás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű
biztosításáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/18. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei felvezető szövege módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
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megfelelően [intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján] lát el:
– családsegítés,
– házi segítségnyújtás,
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
– közösségi ellátások,
– támogató szolgáltatás,
– nappali ellátás.
E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek,
és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/19. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei a) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„a) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatának ellátásáról.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan nem foglalkoztathatnak családsegítőt.”

- 400 /A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/20.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei b) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„b) Házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 48 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan nem foglalkoztathatnak gondozót.”
/A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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192/21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei c) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint illeti meg.”
/A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/22. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/22. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei d) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„d) Közösségi ellátások
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 300 000 forint/szolgálat
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 000 forint/szolgálat
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 000 forint/szolgálat
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi ellátások biztosításáról.

- 402 A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatellátás esetén a
szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.”
/A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/23.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/23. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei e) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„e) Támogató szolgálat
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/szolgálat
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/szolgálat
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 500 000 forint/szolgálat
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató szolgálat feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatellátás esetén a
szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.”
/A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:

- 403 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/24.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 4. alpont
igénybevétel feltételei f) pont módosítását javasolja:
/2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása/
„f) Nappali ellátás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő
A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű
biztosításáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti meg.”
/A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/25. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 5. alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
„A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség területén valamennyi,
a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult formában működjön:
– a helyettes szülői hálózat,
– a gyermekek átmeneti otthona,
– a családok átmeneti otthona.
E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerinti
biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik.
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül,
– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy

- 404 – a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról legkésőbb 2006. január 31-étől intézményi társulások
gondoskodnak.
A többcélú kistérségi társulás [Társulás] a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően hazai vagy európai uniós támogatásból jött létre.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa megszervezett ellátásban részt vevő intézményi ellátottak után
illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/26. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 5. alpont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekvédelmi szakellátási feladatainak támogatása/
„A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség területén valamennyi,
a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult formában működjön:
– a helyettes szülői hálózat,
– a gyermekek átmeneti otthona,
– a családok átmeneti otthona.
E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerinti
biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik.
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül,
– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról legkésőbb 2006. január 31-étől intézményi társulások
gondoskodnak.
A [Társulás] többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai uniós támogatással jött létre.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa megszervezett ellátásban részt vevő intézményi ellátottak után
illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.”

- 405 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/27. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 6. alpont módosítását javasolja:
„2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [950] 1050 forint/fő
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek
megfelelően intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján
lát el:
– a gyermekjóléti szolgáltatás,
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
– a gyermekek átmeneti gondozása.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma után illeti
meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti
meg a támogatás.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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192/28. Farkas Imre, Keller László és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/20. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 6. alpont fajlagos öszszege módosítását javasolják:
/2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása/
„Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 200] 1 050 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: [950] 1 050 forint/fő
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő”
Indokolás a T/1145/527. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/29. Farkas Imre, Keller László és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/20. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 6. alpont igénybevétel
feltételei módosítását javasolják:
/2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása/
„A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermekjóléti alapellátási
feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv 7., 8., 9. és 16. §-a
szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján lát el:
– a gyermekjóléti szolgáltatás,
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
– a gyermekek átmeneti gondozása.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma után illeti
meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti
meg a támogatás.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/19. (526. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/526. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 407 -

192/30. Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/1145/16. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 7. alpont módosítását
javasolja:
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári feladatainak ellátáshoz. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító –
a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése
alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató
hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a
szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/24. (480. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/480. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális és sajtóbizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/31. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 2. pont 7. alpont mó-

dosítását javasolja:
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári feladatainak ellátáshoz. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító –
a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése
alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató
hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a
szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat ellátásának sérelme nélkül felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.”

- 408 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 193/2. (797. sz. jav. - ),
193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/1. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 1. pont kiegészítését javasolják a következő új 2.
alpont felvételével:
„1. 2. A 2. 2.- 2.6. és 2.8. szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetők ellátottnak, amelytől a
többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítő szabályok 1. 1. pontja szerinti feltételeket.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
1. pont kiegészítését javasolja a következő új 2. alpont felvételével:
/1. Általános szabályok/
„1.2. A 2.2.-2.6. és 2.8. szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetők ellátottnak, amelytől a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítő szabályok 1.1. pontja szerinti feltételeket.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797.
sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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193/3. Dr. Ódor Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/1145/104. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
1. pont 2. alpont módosítását javasolja:
„1.2. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1.[, 2.2.2., 2.3.]-2.8. pontjai szerinti támogatásokat – azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa vállalt azon feladatokhoz, amelyek ellátásához a
2.2.-2.8. pontok szerint normatív támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti
feltételeket teljesítő azon intézményekre fordíthatja, amelyek után támogatásban részesült.”
Indokolás a T/1145/555. 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.

193/4. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 1. pont kiegészítését javasolják a következő új 7.
alpont felvételével:
„1.7. Az e fejezet 2.3. - 2.8.pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi társulás egy tizedesre kerekített mutatószámok alapján részesül támogatásban.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
1. pont kiegészítését javasolja a következő új 7. alpont felvételével:
/1. Általános szabályok/
„1.7. Az e fejezet 2.3.-2.8. pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi társulás egy tizedesre kerekített mutatószámok alapján részesül támogatásban.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797.
sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

- 410 Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/6. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 2. pont 1. alpont 1. pont módosítását javasolják:
„2.1.1. Az óvodákban
a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok
cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át, a harmadik
nevelési évben az 50 %-át;
– a 2007/2008. nevelési évben indított valamennyi óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át;
b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi társulásban gondoskodik, és
a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a 65 %-át, a harmadik
nevelési évben az 50 %-át,
– a 2007/2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 65 %-át;
c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át, a harmadik
nevelési évben az 50 %-át,
– a 2007/2008. nevelési évben indított első óvodai nevelési évben a 100 %-át, a második és harmadik óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
2. pont 1. alpont 1. pont módosítását javasolja:
„2.1.1. Az óvodákban
a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok
cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át, a harmadik
nevelési évben az 50 %-át;
– a 2007/2008. nevelési évben indított valamennyi óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át;

- 411 b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi társulásban gondoskodik, és
a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a 65 %-át, a harmadik
nevelési évben az 50 %-át,
– a 2007/2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 65 %-át;
c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át, a harmadik
nevelési évben az 50 %-át,
– a 2007/2008. nevelési évben indított első óvodai nevelési évben a 100 %-át, a második és harmadik óvodai nevelési évben együttesen a 75 %-át.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797.
sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/8. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter,

Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 2. pont 1. alpont 2. pont módosítását javasolják:
„2.1.2. Az iskolákban
a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti osztály átlaglétszámának:
– a 2006/2007. tanévben indított 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 3-4. és 7-8. évfolyamokon
együttesen az 50 %-át
– a 2007/2008. tanévben 1-3. és 5-7. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50 %-át;
b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 3-4. és 7-8. évfolyamokon együttesen
az 50 %-át;
– a 2007/2008. tanévben 1-3. és 5-7. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50 %-át;
c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 3-4. és 7-8. évfolyamokon együttesen
az 50 %-át;
– a 2007/2008. tanévben [1 és] 5. évfolyamo[ko]n a 100 %-át, az [2] 1-3. és 6-7. évfolyamokon együttesen a 75 %át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50 %-át.

- 412 d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskolaként működik, úgy a
2007/2008. tanévben a 9-13. évfolyamokon az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3.
számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 100 %-át.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/12. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/9. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
2. pont 1. alpont 2. pont b) alpont módosítását javasolja:
/2.1.2. Az iskolákban/
„b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 3-4. és 7-8. évfolyamokon együttesen
az 50 %-át;
– a 2007/2008. tanévben 1-3. és 5-7. évfolyamokon együttesen a 65 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50 %-át;”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797.
sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ),
pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
2. pont 1. alpont 2. pont c) alpont módosítását javasolja:
/2.1.2. Az iskolákban/
„c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1-2. és 5-6. évfolyamokon együttesen a 75 %-át, a 3-4. és 7-8. évfolyamokon együttesen
az 50 %-át;

- 413 – a 2007/2008. tanévben [1 és] 5. évfolyam[ok]on a 100 %-át, az [2]1-3. és 6-7. évfolyamokon együttesen a 75 %át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50 %-át.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/11. Nógrádi László képviselő - kapcsolódva a T/1145/103. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 534. és 535. pontjai) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
2. pont 3. alpont módosítását javasolja:
„2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai:
2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő egy intézménynek.
2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában foglalt
előírásokat is figyelembe kell venni.
2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra, általános iskola 1-4. évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni.
2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem elismerhető. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2006/2007. tanévben az 5-8. évfolyamok osztályösszevonása
miatt nem felel meg a létszámelőírásnak, de vállalja, hogy a 2007/2008. tanévben azt teljesíti, úgy az átlaglétszám
előírást a 2006/2007. tanévre is teljesítettnek kell tekinteni.
2.3.5. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők szerint
kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket érintő
csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba járó gyermekek számával
súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók
számának el kell érnie az így kiszámított átlagot.”
Indokolás a T/1145/424. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/12. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 2. pont 3. alpont módosítását javasolják:
„2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai:

- 414 2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő egy intézménynek.
2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában foglalt
előírásokat is figyelembe kell venni.
2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra, általános iskola 1-4. évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni.
2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem elismerhető.
„2.3 .5 . A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat az
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni .
2 .3 .6 . Azon települési önkormányzat, melynek területén-önkormányzati fenntartásban-nem működik közoktatási
intézmény, vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és a támogatás
szempontjából legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe .”
[2.3.5.] 2.3.6. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők
szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket
érintő csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba járó gyermekek
számával súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított átlagot.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz.
jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
2. pont 3. alpont módosítását javasolja:
/2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai:
2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény tekintendő egy intézménynek.
2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában foglalt
előírásokat is figyelembe kell venni.
2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra, általános iskola 1-4. évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni.
2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem elismerhető.
2.3.5. A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat az átlaglétszám-számítás és
a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

- 415 2.3.6. Azon települési önkormányzat, melynek területén - önkormányzati fenntartásban - nem működik közoktatási
intézmény, vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe.
[2.3.5.] 2.3.7. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők
szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket
érintő csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba járó gyermekek
számával súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított átlagot.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/14. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/14. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok

3. pont 1. alpont módosítását javasolja:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását biztosíthatja:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – intézményi társulások útján, melyek:
= lakosságszáma a családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 3 000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell
a feladatellátást biztosítania,
= a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellátások, mint alapszolgáltatási feladatok
esetében megfelelnek a Szoctv.-ben előírt feladatszervezési előírásoknak,
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel.
– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá
- írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhelye településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz.
jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:

- 416 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/15. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 3. pont 2. alpont módosítását javasolják:
„3.2. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását a 3.1. pontban rögzítetteken túl biztosíthatja továbbá - írásban megkötött - külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján.
3.2.1.A többcélú kistérségi társulás [e feladatellátás alapján azonban a 2.4. pont szerinti támogatást nem veheti
igénybe.] külön megállapodással történő feladatellátás esetén a 2.4. a)-e) pontok szerinti támogatás akkor veheti
igénybe, ha:
a) a családsegítés, házi segítségnyújtás vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat külön megállapodás
alapján ellátó önkormányzat intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat
közigazgatási területére kiterjed,
valamint az így ellátott települések lakosságszáma együttesen a 3 000 főt eléri,
b) a közösségi ellátások, támogató szolgálat illetve a nappali ellátás feladatokat külön megállapodás alapján ellátó
önkormányzat intézményének működési engedélye a kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat közigazgatási
területére kiterjed .
[Azon önkormányzatokat, melyekre a többcélú kistérségi társulás a fenti formában látja el a szociális alapszolgáltatási feladatokat, – a 3.2.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén – a többcélú kistérségi
társulás tagjaként figyelembe lehet venni.
3.2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt feladatokról – írásban megkötött külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a
társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézménye működési engedélyének legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és az így ellátott települések lakosságszámának együttesen legalább 3 000 főnek kell lennie.
További feltétel] A támogatás igénylésének további feltétele, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek
területén a többcélú kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó működési
engedéllyel.
3.2.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a közösségi ellátások, támogató szolgálat vagy nappali ellátás feladatot külön megállapodás útján látja el, de a 3.2.1. b) pont szerinti feltételeket nem teljesíti, az érintett önkormányzatokat a többcélú kistérségi társulás tagjaként akkor lehet figyelembe venni, ha az adott feladat ellátására a
többcélú kistérségi
társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézménye működési engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjed, továbbá az így ellátott települések lakosságszáma együttesen a 3 000 főt eléri . A többcélú kistérségi
társulás e feladatellátás alapján azonban támogatást nem vehet igénybe.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz.
jav. - ), 193/12. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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193/16. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
3. pont 2. alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.2.[A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását a 3.1.
pontban rögzítetteken túl biztosíthatja továbbá külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. A többcélú kistérségi
társulás e feladatellátás alapján azonban a 2.4. pont szerinti támogatást nem veheti igénybe.
Azon önkormányzatokat, melyekre a többcélú kistérségi társulás a fenti formában látja el a szociális alapszolgáltatási feladatokat, – a 3.2.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén – a többcélú kistérségi
társulás tagjaként figyelembe lehet venni.
3.2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt feladatokról – írásban megkötött külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a
társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézménye működési engedélyének legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és az így ellátott települések lakosságszámának együttesen legalább 3 000 főnek kell lennie.
További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás
a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel.]
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról külön megállapodás keretében - a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt
rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább 3 000 főnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról - külön megállapodás keretében - gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott
szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz.
jav. - ), 193/14. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/17. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 3. pont 3. alpont módosítását javasolják:
„3.3. A 2.4. b) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak [becsült] éves becsült száma osztva 251-gyel, elszámolás[nál]kor [az étkeztetésben részesülők nyilvántartása] a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer[esen] vehető figyelembe.”

- 418 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz.
jav. - ), 193/12. (600. sz. jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/22. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/18. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
3. pont 3. alpont módosítását javasolja:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.3. A 2.4. b) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak [becsült] éves becsült száma osztva 251-gyel, elszámolás[nál]kor [az étkeztetésben részesülők nyilvántartása] a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer[esen] vehető figyelembe.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz.
jav. - ), 193/14. (797. sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/19. Farkas Imre, Keller László és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/1145/20. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz () a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 3. pont
6. alpont módosítását javasolják:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról gondoskodhat:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 7., 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott intézményi társulások útján, melyek:
= lakosságszáma legalább 5 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a
feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel, továbbá
– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján.”

- 419 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/29. (526. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/526. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/20. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
3. pont 6. alpont módosítását javasolja:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról gondoskodhat:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott intézményi társulások útján,
melyek:
= lakosságszáma legalább 5 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a
feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel, továbbá
– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá
- írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata
vagy a társulás más tagjának intézménye útján.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz.
jav. - ), 193/14. (797. sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
3. pont 7. alpont helyébe a következő rendelkezést javasolja:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.7. [A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátását a 3.6.
pontban rögzítetteken túl biztosíthatja továbbá külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. A többcélú kistérségi
társulás e feladatellátás alapján azonban a 2.6. pont szerinti támogatást nem veheti igénybe.
Azon önkormányzatokat, melyekre a többcélú kistérségi társulás a fenti formában látja el a gyermekjóléti
alapellátási feladatokat, – a 3.7.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén – a többcélú kistérségi
társulás tagjaként figyelembe lehet venni.

- 420 3.7.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – írásban megkötött külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a
társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézménye működési engedélyének legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és az így ellátott települések lakosságszámának együttesen legalább 5 000 főnek kell lennie.
További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás
a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel.]
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról - külön megállapodás keretében - a
többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján
gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a
települések lakosságszámának együttesen legalább 5000 főnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról
- külön megállapodás keretében - gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel. „
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz.
jav. - ), 193/14. (797. sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/23. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/22. Halmai Gáborné, Jauernik István, dr. Buzás Péter, Ecsődi László és Pál Béla képviselők kapcsolódva a T/1145/16. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 3. pont 11. alpont módosítását javasolják:
„3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő [támogatások] feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.-2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2007. január 31-én rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel.
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges működési
engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz
csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a
működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja.
A 2.3 . és a 2 .6. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybe vételének további feltétele, hogy a feladatot
ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a Kiegészítő szabályok 1 .1 . pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek).”

- 421 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/8. (600. sz. jav. - ), 192/13. (600. sz. jav. - ), 192/15. (600. sz. jav. - ),
192/17. (600. sz. jav. - ), 192/25. (600. sz. jav. - ), 193/1. (600. sz. jav. - ), 193/4. (600. sz. jav. - ), 193/6. (600. sz. jav. - ), 193/8. (600. sz.
jav. - ), 193/12. (600. sz. jav. - ), 193/15. (600. sz. jav. - ), 193/17. (600. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/1145/600. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati
és területfejlesztési bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság,
az Oktatási és tudományos bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/23. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok
3. pont 11. alpont módosítását javasolja:
/3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő szabályok/
„3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szereplő [támogatások] feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.-2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2007. január 31-én rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel.
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges működési
engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz
csatlakozó települések után időarányos támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a
működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja.
A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybe vételének további feltétele, hogy a feladatot
ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a Kiegészítő szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek).”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (797. sz. jav. - ), 192/9. (797. sz. jav. - ), 192/10. (797. sz. jav. - ),
192/16. (797. sz. jav. - ), 192/18. (797. sz. jav. - ), 192/19. (797. sz. jav. - ), 192/20. (797. sz. jav. - ), 192/21. (797. sz. jav. - ), 192/22.
(797. sz. jav. - ), 192/23. (797. sz. jav. - ), 192/24. (797. sz. jav. - ), 192/26. (797. sz. jav. - ), 192/27. (797. sz. jav. - ), 192/31. (797. sz. jav. ), 193/2. (797. sz. jav. - ), 193/5. (797. sz. jav. - ), 193/7. (797. sz. jav. - ), 193/9. (797. sz. jav. - ), 193/10. (797. sz. jav. - ), 193/13. (797. sz.
jav. - ), 193/14. (797. sz. jav. - ), 193/16. (797. sz. jav. - ), 193/18. (797. sz. jav. - ), 193/20. (797. sz. jav. - ), 193/21. (797. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/797. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/24.

Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/1145/16. számú módosító javaslathoz
(T/1145/237. sz. ajánlás 527. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész Kiegészítő szabályok 4. pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/4. A mozgókönyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok/
„A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, nyilvános könyvtárral
nem rendelkező – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – települési önkormányzat számára az alábbiak
szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:

- 422 – A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános könyvtártól vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval.
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a többcélú kistérségi társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodik, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a
könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.
– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek
biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
- A könyvtári szolgáltató hely egyéb közösségi funkciókat is ellát.
- A többcélú kistérségi társulás támogatás a mozgókönyvtári feladat ellátásának sérelme nélkül felhasználható
olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi
színtér is legyen a településen. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/30. (480. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/480. 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.

9. számú melléklet: Az elkülönített állami pénzalapok kiadásai és bevételei
193/25. Simon Gábor képviselő - kapcsolódva a T/1145/360. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 56/1., 73/5., 78/1., 275/1., 307/1., 307/2., 307/3., 307/4., 307/5., 307/6., 307/7., 307/8., 319/3., 494/2.,
514/3., 514/4., 519/1., 536/1., 536/2., 537/1., 539/1., 552/1., 553/1., 554/1., 557/1., 559/1. és 559/2. pontjai) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
1 Aktív foglalkoztatási eszközök
1 Foglalkoztatási és képzési támogatások

[50 416,2]

49 852,5

/-563,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/26. (431. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/431. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/26. Simon Gábor képviselő - kapcsolódva a T/1145/360. számú módosító javaslathoz (T/1145/363.
sz. ajánlás 56/1., 73/5., 78/1., 275/1., 307/1., 307/2., 307/3., 307/4., 307/5., 307/6., 307/7., 307/8., 319/3., 494/2.,
514/3., 514/4., 519/1., 536/1., 536/2., 537/1., 539/1., 552/1., 553/1., 554/1., 557/1., 559/1. és 559/2. pontjai) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 20. cím felvételével:
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
20 Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás
kiad./

563,7

/+563,7
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Indokolás a T/1145/431. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

11. számú melléklet: A Nyugdíjbiztosítási Alap előirányzatai
195/1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/46. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz. ajánlás 540., 564., 566. és 570. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet
2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2 Postaköltség

[5 760,0]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Postaköltség
[4 560,0]

5 560,0

/-200,0 kiad./

5 760,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint. Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság döntése
szükséges a módosító javaslat házszabályszerűségével összefüggésben. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/2. (520. sz. jav. - ), 195/3. (520. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/520. számon.

195/2. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/46. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz. ajánlás 540., 564., 566. és 570. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet
2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
3 Egyéb kiadások

[ 572,6]

Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Egyéb kiadások
[ 472,6]

472,6

/-100,0 kiad./

572,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/1. (520. sz. jav. - ), 195/3. (520. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/520. számon.
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195/3. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/46. számú módosító javaslathoz (T/1145/237. sz. ajánlás 540., 564., 566. és 570. pontjai) a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXI. fejezet
5. cím 1. alcím módosítását javasolja:
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
[3 519,5]
3 819,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
300,0

/+300,0 tám./
/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/1. (520. sz. jav. - ), 195/2. (520. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/520. számon.

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai
196/1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/235. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
1 [Baleseti járulék]
Egészségügyi szolgáltatási járulék és baleseti járulék3 250,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197/1. (521-3. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/521-3. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

197/1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva a T/1145/235. számú módosító javaslathoz (T/1145/380. sz. ajánlás 1. pontja) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1.
jogcím-csoport 9. jogcím módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
9 [Házi szakápolás] Otthoni szakápolás

3 670,4

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196/1. (521-3. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/521-3. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

200/1. Szabó Lajos és Lakos Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/47. számon benyújtott módosító
javaslatukhoz (T/1145/380. sz. ajánlás 196. és 197. pontjai) a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. fejezet
5. cím 1. alcím módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[9 275,4]
9 519,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 957,2]
3 017,2
3 Dologi kiadások
[2 372,5]
2 172,5
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 104,0]
Az OGY. 2006. december 5-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Személyi juttatások
[9 020,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 880,7]

/+244,0 kiad./
/+60,0 kiad./
/-200,0 kiad./
/-104,0 kiad./

9 275,4 kiad.
2 957,2 kiad.

Indokolás a T/1145/575. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

16. számú melléklet: A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek
régiónkénti összege
200/2. Dr. Ódor Ferenc és dr. Szakács Imre képviselők - kapcsolódva a T/1145/104. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/1145/237. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) a törvényjavaslat 16. számú melléklet módosítását javasolják:
„A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege
millió forintban
Megnevezés Közép-Magyarország Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
összesen
régió

Dél-Dunántúl Észak-

A) Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
8 097,5 2 911,6 2 834,7 4
773,5 9 200,5 10 070,1
5 409,5
43 297,4
IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
4 011,5 714,9 630,5 606,6 645,5 680,1 710,9 8 000,0
6. cím Címzett és céltámogatások
8,4
3,3
3,8
24,2 58,7 75,5 26,1 200,0
[7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. db) pontja szerint
1 195,6 957,4 1 026,2 1 416,4 1 877,3 2 141,2 1 455,9 10 070,0
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
0,0
0,0
28,0 724,9 1 875,2 2 419,7 752,2 5 800,0]
XI.
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet
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2. jogcím-csoport
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím
880,2 805,8 0,0
2 686,0
3. jogcím-csoport
Decentralizált szakmai fejlesztési programok
15,6 30,1 33,8 264,1
4. jogcím-csoport
Decentralizált területfejlesztési programok
509,2 3 572,2 2 066,3 12 277,3
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
1. cím Hazai innováció elősegítése
1 965,0 362,7 317,4
000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,1

45,0

93,0

32,5

1

902,9 828,3 735,8 1 662,6 2
306,3 338,8 345,5 364,3 4

Decentralizált fejlesztési programok támogatása mindösszesen (A+B)
8 168,4 3 015,5 2 937,7 4
895,1 9 364,1 10 204,7
5 511,9
44 097,4
B) A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
70,9 103,9 103,0
121,6 163,6 134,6 102,4 800,0
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. db) pontja szerint
1
195,6 957,4 1 026,2 1 416,4 1 877,3 2 141,2 1 455,9 10 070,0
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
0,0
0,0
28,0
724,9 1 875,2 2 419,7 752,2 5 800,0
IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. da) pontja szerint
70,9 103,9 103,0 121,6 163,6 134,6 102,4 800,0
Indokolás a T/1145/779. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági és informatikai bizottság, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 16. számú melléklet módosítását javasolja:

„A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege
millió forintban
Megnevezés Közép-Magyarország Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
összesen
régió

Dél-Dunántúl Észak-

A) Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
[8 097,5
2 911,6 2
834,7 4 773,5 9 200,5 10 070,1
5 409,5
43 297,4]
8 168,4 3015,5 2 937,7 4 895,1 9 364,1 10 204,7
5 511,9
44 097,4
IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
4 011,5 714,9 630,5 606,6 645,5 680,1 710,9 8 000,0
6. cím Címzett és céltámogatások
8,4
3,3
3,8
24,2 58,7 75,5 26,1 200,0
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, , a [15.]16. § (1) bek. [db)]d)
pontja szerint
[1 195,6
957,4 1 026,2 1 416,4 1 877,3 2 141,2 1 455,9 10 070,0]
1 266,5 1 061,3 1 129,2 1 538,0 2 040,9 2 275,8 1 558,3 10 870,0
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása
0,0
0,0
28,0
724,9 1 875,2 2 419,7 752,2 5 800,0
XI.
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet
12. cím, [13.] 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
2. jogcím-csoport
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím
0,0
0,0
0,0
0,0
1
880,2 805,8 0,0
2 686,0
3. jogcím-csoport
Decentralizált szakmai fejlesztési programok 14,1 45,0 93,0 32,5
15,6 30,1 33,8 264,1
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Decentralizált területfejlesztési programok
902,9 828,3 735,8 1 662,6 2
509,2 3 572,2 2 066,3 12 277,3
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
1. cím Hazai innováció [elősegítése] támogatása
1 965,0 362,7 317,4 306,3 338,8
345,5 364,3 4 000,0
[A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
70,9 103,9 103,0
121,6 163,6 134,6 102,4 800,0
IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai, a 15. § (1) bek. da) pontja szerint
70,9 103,9 103,0 121,6 163,6 134,6 102,4 800,0
Decentralizált fejlesztési programok támogatása mindösszesen (A+B)
8 168,4 3 015,5 2
937,7 4 895,1 9 364,1 10 204,7
5 511,9
44 097,4]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/2. (801. sz. jav. - ), 10/3. (801. sz. jav. - ), 10/5. (801. sz. jav. - ), 34/1.
(801. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/1145/801. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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Utólagos állásfoglalások a T/1145/380. számú ajánlás pontjaihoz:
Aj.pont

Bizottság

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő véleménye

105.
117.
127.
133.
128.
134.
135.
136.
137.
138.

Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi
Környezetvédelmi

egyharmada sem támogatja
egyharmada sem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

Budapest, 2006. december 14.

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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